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 ػحيشغف اجملًٕ

 ػــــاصل تٍ ػثض انغدٛى انؼٕظٙ
 

 ذُـٛن ٔحتغٚغ
 أمحــــــض انــــــــٕعام

إن الحؿد هلل،كحؿده وكستعقـف وكستغػره، 

وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، ومـ سقئات 

مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ  أطؿالـا،

يضؾؾ فال هادي لف، وكشفد أن ٓ إلف إٓ 

محؿًدا  اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وكشفد أن

 .طبده ورسقلف

 انـاصؿح انُشغج انشٓغٚح
 ْـ9348األٔىل مجاصٖ 

 جملالخَشغ ا ذُثّٛ: ْظِ َشغج شٓغٚح ال ختعغ نوٕاػض
 ذُشغ تٓا ادلواالخ انرٙ كرثد مبجًٕػح ادلشؽٕؼاخ اإلؿاليٛح

Facebook.com/almaktutat 

twitter.com/almaktutat 

Telegram.me/almaktutat 

 نهًغاؿهح ػرب انربٚض االنكرتَٔٙ
almaktutat@gmail.com 
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 كٓغؿد انؼضص

 2 التحرير آفتتاحقة

 3 طبد الرحقؿ يقسػان/أ مطالع إكقار ٓبـ قرققل

 6 د/محؿد السريع لباب التفذيب لتؼل الديـ ابـ قاضل شفبة

 7 /محؿقد الـحالأ أهؿقة كتاب الؿستدرك

 01 / ضقاء التبسلأ مـ صقغ تجارب إقالم

 00 الرحقؿ يقسػان طبد/أ الجؿع بقـ الصحقحقـ لؾحؿقدي

 01 كقسٕا طبدالسؿقع. د صقر وخقاصر/ترجؿة العالمة إطظؿل

 /محؿقد الـحالأ صحقح البخاري بخط ابـ الؿحب الؿؼدسل
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 06 د/طبد السؿقع إكقس  الرومل جامع وقصة الحؾبل السالمل الؿحدث

 11 مشائخ وأطضاء الؿجؿقطة الؿجؿقطة أطضاءمـ إصدارات 

 13 مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ لتحؼقؼات الجديدةمـ أخبار ا

 17 /إبراهقؿ الفاشؿلأ مـ لؼاءات الؿحؼؼقـ

 20 /إبراهقؿ الفاشؿلأ  الؿؽتبات زيارةمـ 

 24 أطضاء الؿجؿقطة أخبار الؿقاقع الؿعـقة بالتراث

 25 أطضاء الؿجؿقطة واحة الؿجؿقطة )فقائد ودرر(

 32 أطضاء الؿجؿقطة أخبار الؿعارض الدولقة

 33 أطضاء الؿجؿقطة ؾتراثلدولقة الؿمتؿرات ال

 35 طادل العقضل أ/ بدائع إختاممـ 

 35 طادل العقضل أ/ تؼققدات العؾؿاء طؾك الؿخطقصاتكؿاذج مـ 

 36 التحرير الخاتؿة
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 االكررادٛح
 ادلواالخ َٔٛم ادلغاذة انؼهٛح

 

 الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل وآلف وصحبف ومـ وآه وبعد:

بعد -«مجؾة مجؿقطة الؿخطقصات اإلسالمقة»لؾؿجؾة الؿباركة الؿسؿاة:  -ففذا هق العدد السادس 

طرقف، وخدمة ل سفقاًل اكؼطاع لػترة لقست بالؼؾقؾة، يصدرها الؼائؿقن طؾك الؿجؿقطة مساهؿًة يف كشر العؾؿ، وت

 ٕهؾف، ٓ يطؾبقن جزاًء وٓ شؽقًرا، سائؾقـ الؿقلك جؾ يف طاله التقفقؼ والسداد إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف.

وٓ يـؽر أحٌد ققؿة الؿؼآت طبر الؿجالت وأثرها القاضح يف تؽقيـ طؼؾقة الؼارئ، وإرشاده لؿا فقف صالحف 

كشلتفا قبؾ الؼرن الؿاضل لفا إثر القاضح يف إضفار مقاهب  وكجاحف، كؿا ٓ يخػك أن الؿؼآت مـذ

صاحبفا، وتبقـ طؼؾف الراجح، وفؽره الـاصع، ففق يعرض طؼؾف وفؽره طؾك الـاس لتؼققؿف، وكؿ مـ صاحب 

مؼاٍل كال مرتبة طؾقًة وسط أهؾ العال مـ العؾؿاء والؿحؼؼقـ والؿفتؿقـ يف مجآت العؾؿ خاصًة مجال التراث 

ف والحػاظ طؾقف، وكؿ مـ وضقػة كالفا طالؿ أو شقخ أو مثؼػ أو متخصص بؿؼاٍل لف أضفرت مقهبتف وتحؼقؼ

العؾؿقة والػؽرية طؾك السقاء، ما تبقـ بف هذه الؿؼآت طؾك طؾق شلن صاحبفا، ومـ صريػ ذلؽ أن الدكتقر 

الػفارس إثر قراءتف لؿؼالة لف مـصقر ففؿل مدير دار الؽتب كؼؾ إستاذ فماد سقد مـ مخازن الؿؽتبة إلك قسؿ 

 طـ الؿؽتبات اإلسالمقة، كؿا ذكر الؼصة إخ الػاضؾ محؿقد زكل يف مجؿقطتـا الؿباركة.

ولذا كـاشد أهؾ الػضؾ والعؾؿ يف مجالـا الؿبارك مجال التراث بلكقاطف وتخصصاتف بآهتؿام بتؼققد أكامؾفؿ 

عؾؿ ومـػعة الـاس، كسلل اهلل أن يجعؾـا مػاتقح لؾخقر ٕفؽارهؿ ومجفقداتفؿ حتك تؽقن مساهؿًة يف كشر ال

 مغالقؼ لؾشر.

 انرذغٚغ      
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 يؽانغ األَٕاع التٍ هغهٕل
 يـروم؟ ذأنٛق أو( 433:خ) ػٛاض نهواظٙ األَٕاع يشاعم نكراب اسرصاع ْٕ ْم

 / ػثض انغدٛى ٕٚؿلاٌ أكرثّ 
 الؿطالع( 458:ت) الحؿزي ُقْرُققل ٓبـ إكقار مطالع

 اختؾػ فؼد هذا ومع جامعقة كرسائؾ وحؼؼ مرتقـ صبع

 مستؼٌؾ  تصـقٌػ  هؾ. الؽتابقـ بقـ الرابط بقان يف الباحثقن

 مع لف؟ وتؾخقص تفذيب قه أم الؿشارق؟ مـقال طؾك

متقـ اتحاد مالحظة  السبؼ دطقى واتحاد لؾؽتابقـ الؿؼدِّ

 ولؿ: »طقاض الؼاضل قال إذ كؾقفؿا، يف الؿثبتة بالتللقػ

لنِ  هذا يف ُيملَّػ  طؾك ذَكركاه ما ُطفَدةَ  تؼؾَّد ُمػَرد كتاٌب  الشَّ

ـَ  كرى...« غقرها أو الؽتُب هذه أحدِ   بفا سار ُقرُققل اب

 هذه مجُؿقعِ  طؾك َألَّػ قبؾل أحداً  أنَّ  أطَؾؿ وٓ: »أيًضا

َّػات  بقانِ  مـ تؼؾَّدُتف ما ُطفَدةَ  تؼؾَّد ُمػَرداً  كِتابًا الُؿص

 الؿتؼدمقـ كتب يف ولقس...«. ُمفَؿؾِفا وَتؼقِقدِ  ُمشؽؾِفا،

 كؾؿة وأصرح اصالطل حسب الباب هذا يف وجزم تصريح

 خؾقؾ بـ محؿد ـب إبراهقؿ الديـ لبرهان هل الباب هذا يف

 الجامع طؾك التؾؼقح» كتابف يف العجؿل ابـ بسبط الشفقر

ًفا قال إذ «الصحقح  ُذو كػقٌس  كتاٌب  وهق: بالؿطالع معرِّ

 لؾؼاضل «الؿشارق» كتاب مـ اختصره أكَّف والظاهرُ  فقائَد،

 مقسك بـ ِطقاض الػضؾ أبل الؿحؼِّؼ الحافظ اإلمام

 أثـاء يف «الؿغقث فتح» يف السخاوي وكؾؿة .اهـ. القَْحُصبلِّ 

 لؾؼاضل «الؿشارق» كتاب ومـفا: الغريب لؽتب ذكره

 أجؾ وهق وخؿسؿائة، وأربعقـ أربع سـة الؿتقىف طقاض

 الروايات واختالف إلػاظ ضبط بقـ فقف جؿع كتاب،

ف لؽـف الؿعـك، وبقان  ما مع والصحقحقـ بالؿقصل خصَّ

 ٕبل سبوإكساب، وُيـ إسؿاء مشتبف مـ إلقف أضاف

 سـة يف بعده الؿتقىف طقاض الؼاضل قرققل تؾؿقذ ابـ سحاق

 .«الؿطالع» كتاب وستقـ تسع

 

 

 يف التققػ مع لشقخف، الؿشارق مـ مـتزع أكف والظاهر

 متسقًرا قرققل ابـ يعد   هؾ والسمال! لـػسف؟ كسبف كقكف

 فضؾ كاكًرا إلقف الجفد هذا كاسًبا طقاض الؼاضل طؿؾ طؾك

 التل العطرة السقرة مع هذا يستؼقؿ كقػ ؟وكؼح جؿع مـ

 أهؾ مـ كالف الذي الؿتقاتر والثـاء ُقْرُققل ابـ طـ كؼؾت

 مـ الرصقـة الخطقة إصقل إلك العائد إن قاصبة؟ العؾؿ

 فؼد....  اإلشؽال هذا حؾ بقضقح يدرك إكقار مطالع

 طؾك إكقار َمطَالع: هق صقياًل  طـقاًكا لؽتابف قرققل ابـ اختار

 وكتاب الؿقصَّل كتاب ِمـ استَغَؾَؼ  ما فتح يف أثار قحَصح

، وكتاب مسؾؿ  وبَقان لُغاتفا ُمبَفؿ وإيضاح البخاريِّ

 ُمفَؿؾفا وَتؼققد ُمشؽؾفا، وَتؿققز ُرواتفا، أسؿاء يف الؿختؾػ

ـا ـَ  وبقَـّ وَأوَضَح  َشَرَح  مؿَّ ُث  وققَّد وَضبَطَ  وَأتَؼ  الؿحدِّ

ـُ  الحافظُ  ـُ  ِطقاُض  لَػْضؾا أبق الُؿتِؼ بتل   ُمقسك ب  كتابف يف السَّ

ك  قطع: إولك: فائدتان هذا بقان ويف ،إكقار مشارق الؿسؿَّ

 ٓ الؿشارق مـ فرع هق إكقار مطالع كقن يف الخالف

 أن العبارة بصريح بقَـّ ُقْرُققل ابـ أن: الثاكقة. مستؼؾ تللقػ

 وصقل صر،وُمخت ُمفذب هق وإكؿا مـف، ابتداًطا لقس كتابف

 مـ العؾؿاء دفع لؾؽتاب قرققل ابـ اختاره الذي العـقان

 .وتفذيبف اختصاره إلك بعده

 ،520: أفـدي طاصػ مخطقصة يف العـقان هذا ثبت وقد

 وكسخة الؿصرية، دار الؽتب ومخطقصة ،516 مال ومراد

 تؾؿقذ كسخة يف الثابت هق العـقان وهذا .341 أحؿد فاضؾ

 تالمقذه قرققل وأخص ابـ ؾؿط حامؾ دحقة لؿصـػ ابـا
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 مـ الجقاب هذا(. 6122) الظاهرية مخطقصة يف كؿا 

 إدلة الؽريؿ الباحث أيفا إلقؽ وأن إصقل، خالل

 شققخف طـ طقاض الؼاضل يـؼؾ - 0: ذلؽ كطؾ التػصقؾقة

ـُ  الـؼؾ فقعقد  الؼطع مع الؾػظ بـػس الشقخ طـ ُقرُققل اب

ـُ  قال -: ذلؽ مثال لؼائف، بعدم  باب يف اهلل رحؿف ُقرُققل اب

قـ ثـا: » البَاء مع السِّ ان   حدَّ ثـا:  الغسَّ ـُ  الحؽؿُ  حدَّ دٍ  ب : محؿَّ

ـَ  الطَّقِب  أبا سِؿعُت   يف الؼاضل كالم وهذا...« غؾقُقنَ  ب

 -. سـقـ بسبع قرققل ابـ وٓدة قبؾ تقيف والغسان الؿشارق

ـُ  قال  إسحاَق  أبق شقُخـا لـا وحَؽك: اهلل رحؿف ُقرُققل اب

ـِ  طـ الؾَّقاتل    بـ جعػر بـ إبراهقؿ هق والؾَّقاتل... َسفؾٍ  اب

 يذكر ولؿ طقاض، الؼاضل شقخ( 402: ت) الؾقاتل أحؿد

ـُ  قال -. ققلُقر ابـ شققخ يف  باِب » ويف: اهلل رحؿف ُقرُققل اب

الةِ  ثـا: )«الؼبرِ  طؾك الصَّ انَ  أبق حدثـا، مسؾؿٌ  حدَّ د غسَّ  محؿَّ

ازي   طؿرٍو بـ  شقِخـَا كتاِب  يف وكان لجؿقِعِفؿ، كذا( الرَّ

ديفِّ ثـا: )الصَّ انَ  أبق حدَّ  وكذا وهٌؿ، هـا وهق( الِؿْسَؿعل   غسَّ

: ت) والصديف. فقف القهؿِ  طؾك اهلل حؿفر وكبََّفـا طؾقف سؿعـاه

 - 1. قرققل ابـ شققخ مـ ٓ طقاض الؼاضل شققخ مـ( 403

 الؿطالع يف قرققل ابـ ذلؽ فقـؼؾ شقًئا الؼاضل يرجح قد

ـ   الؼارئ إن حتك بقان دون  مثال قرققل، ابـ هق قائؾف أنَّ  لقظ

ـَ  يعـل «لَُؽعُ  أَثؿَّ : »ققلف: قرققل ابـ قال: ذلؽ  هقو، الحس

غقرُ  ، قالف، تؿقؿٍ  لغةِ  يف الصَّ ... بابِف طؾك أكَّف وطـدي الَفرِوي 

  .طقاض الؼاضل هق...«  وطـدي: »والؼائؾ

 

 فقذكر لؾتقسع، كتبف مـ كتاب طؾك الؼاضل يحقؾ قد - 2

 شرح يف قرققل ابـ قال: ذلؽ مثال ذاتفا، اإلحالة ُقرُققل ابـ

 يف اختاِلٍف  طؾك باقِفاِس  طؾك الُؿخاَصرةُ  هق: «الَخقؾِ  ِرهانُ »

ػةِ   مـ إحالة وهذا ،َمقِضعف يف َشَرحف ذلَؽ، مـ الجائزةِ  الصِّ

 وطبارة ،5/174 «الؿعؾؿ إكؿال» كتابف طؾك طقاض الؼاضل

 اختصار الؿعروف مـ - 3. مسؾؿ يف بسطـاه: «الؿشارق»

، يلتل قد الذي الؿشارق لؽالم قرققل ابـ : ذلؽ ومثال ُمِخالا

 ما مثَؾ  وَفَعؾ: »ققلف( معف البُدنَ  ساَق  َمـ باب) :يف قال -

 هؽذا .الَؽالمُ  يستؼؾ   وبذلؽ ،«صؾعؿ اهلل رسقُل  َفَعؾ

 والعبارة الؿخؾ، آختصار بفذا الؿطالع يف العبارة جاءت

 صؾعؿ اهلل رسقُل  فَعؾ ما مثَؾ  وفَعؾ: »ققلف: «الؿشارق» يف

َّاسِ  مـ الَفْديَ  ساَق  أو َأهَدى َمـ واةِ، فةِ لؽاَّ  كذا «ال  وهق الر 

حقُح   َققلِف بعَد  الَفقثؿِ  أبل طـد الحديِث، وكان وتؿامُ  الصَّ

 ساَق  أو َأهدى َمـ باب: »«وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل»

ـَ  الَفْديَ  َّاسِ  ِم  يف واختالٌل  َوهؿٌ  وهق َترَجؿًة، وجَعَؾف ،«ال

 َفَعؾ ما مثَؾ  وَفَعؾ: »لَؼقلِف فاطٌؾ  هـا «َمـ» الَؽالِم، وإكَّؿا

 كتاِب  يف وققلف: ُقْرُققل ابـ قال -« صؾعؿ اهلل رسقُل 

 :الطَّفارةِ 
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ـُ  وقال»  ـُ  طؿرَ  اب َٓ  طَؾقف لقَس  احتََجؿ إنِ : والحس  إ

 يف وتتؿتف مبتقًرا، طـده الؽالم جاء هؽذا ،«َمحاِجِؿف َغسُؾ 

 الِػَربرّي، لُرواةِ  كذا «َمحاِجِؿف َغسُؾ  طَؾقف لقس: »..الؿشارق

 َٓ َٓ : »فِعـَده الُؿستَؿؾِل صريِؼ  مـ إ  وبف ،«َمحاِجِؿف غسُؾ  إ

 مـ والَؿعُروُف  طـفؿا، الَؿرِوي   وهق الَؿسلَلة، تِصح  

ـُ  َطـُفؿا ذَكره الَؾػظِ  وهبذا َمذَهبِفؿا،  -. كِتابِف يف الُؿـِذر اب

 كاكقا إكصارَ  إنَ : »والَؿروةِ  الَصػا بقـ الَطقاِف  يف قال

قن : لفؿا يؼال البَحِر، شط   طؾك لَصـَؿقـ الجاِهؾقَة يف ُيفؾ 

ـِ  وطـد شقُقِخـا، طـد وَقع كذا «وكائَؾةُ  إساٌف  : الحَذاءِ  اب

قن»  البَحرِ  شط   طؾك صـََؿقـ وكاكَت لؿـاَة، الجاِهؾقَة يف ُيِفؾ 

 وإكَؿا البَحِر، بـاحقةِ  قط   يُؽقكا فؾؿ «وكائؾةُ  إساٌف : لفؿا يؼال

 إكَفؿا: وققؾ الققَم، الحطِقؿُ  وحقُث  َزمزَم، ـدط بؿؽةَ  كاكا

 وفقف ،الؿطالع يف كذا. والَؿروةِ  الَصػا طؾك ذلؽ قبَؾ  ُجِعال

ـِ  وطـد: «الؿشارق» وطبارة خؾؾ، قن: »الحَذاءِ  اب  يف ُيِفؾ 

ف وهق ،«البَحرِ  شط   طؾك صـََؿقـ وكاَكت لؿـاَة، الجاِهؾقَة  كؾ 

 يف وما إُخِر، إحاديِث  يف جاء ما والَصحقُح  َوهٌؿ،

قن كاكقا أكَفؿ والبُخاري   «الؿقَصل»  الَطاغقةُ  وهل لؿـاَة، يفؾ 

 يؽـ ولؿ البَحِر، كاِحقةِ  مـ ُقديدٍ  حذو بالُؿشَؾؾِ  كاَكت اَلتل

 . وكائؾةُ  إساٌف  وأَما صـََؿقـ،

 

 أكثر: »ققلف يف قرققل ابـ قال فؼد الؿتؿاثؾة اإلحالة -4

ـَ  اْرَتَػع ما والَريعُ  ِزياَدة، أي: «َريعًا  يف وَقع ،إرضِ  م

عراءِ  تػسقرِ  يع: »الش    كذا «إيػاع والر 
 

ـِ  لألصقؾل  وٓب

ـِ  ، طـ الَسؽ يعُ : »ولَغقِرهؿا الَؿروزي  ـَ  آْرتِػاعُ : الر   م

رون قال وكذلؽ ،«إرض يعُ : الؿػس   مـ ارتػع ما الر 

 إنَ : يؼقل وغقُره ،«ِرَيَعة وجؿُعف»: البُخاري   قال ثؿَ  إرِض،

يعَ   أرياع، ِريَعة وجؿع: »البُخاري   قال ثؿَ  ريعة، جؿعُ  الر 

يعَ  أن كالمف مـ فجاء ،«ِرْيَعة وواحُده  وأنَ  ِريعةٍ  جؿعُ  الر 

 يف آختالِف  يف هذا سبَؼ وقد ،جؿعٍ  جؿعُ  اوأرياطً  ريعةً 

. واإلحالة الؾػظ يف الؿشارق مع متطابؼ وهق الػاء، مع الَراء

 الؿطالع بؾ الػقائد، مـ الؿطالع خؾق هذا يعـل وٓ -

ًٓ  العؾؿاء طـد شفرة كال قق ؿٌ  متقـ اختصار  اكتػاع إن بؾ وقبق

 هذا يظفر كؿا بالؿشارق اكتػاطفؿ مـ أكثر كان بف الؿشارقة

 ربل وألحؼـا مـفؿ وتؼبؾ ،الجؿقع اهلل رحؿ كتبفؿ، يف

 .وجقده مفوكر فضؾف بؿحض بالصالحقـ
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( الؽؿال هتذيب) بقـ الجامعة العؾؿقة إطؿال مـ ُيعرف

  :كتابان لؾذهبل،( التفذيب تذهقب)و لؾؿزي،

)هناية التؼريب وتؽؿقؾ التفذيب بالتذهقب(، لتؼل  إول:

ومـف مجؾدان معروفان، محػقضان ، هـ(٨٧٨الديـ ابـ ففد )ت 

الثاين: و ة.يف مؽتبة جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمق

، هـ(٨٥٨)لباب التفذيب (، لتؼل الديـ ابـ قاضل شفبة )ت 

(، وابـ العؿاد يف شذرات ٠٣ذكره ابـف بدر الديـ يف ترجؿتف )ص

 "هتذيب الؽؿال"لَخص فقف »(، قال ابـف: ٩/٠٩٣الذهب )

لؾذهبل، يف أربع مجؾدات، وصؾ فقف إلك  "التذهقب"لؾؿزي، و

وذكره السققصل يف  ،«قاضع متػرقةطؾقف مأثـاء باب الفاء، وبؼل 

، وهبذه «مختصر هتذيب الؽؿال»(، وسؿاه: ٩4كظؿ العؼقان )ص

(، وسؾؿ ٣/٨٥٨٣الصػة أورده حاجل خؾقػة يف كشػ الظـقن )

ولؿ أر لفذا الؽتاب ِذكًرا يف ففارس  (.٨/٧٩القصقل )

الؿخطقصات، وٓ رأيت مـ وقػ طؾقف مـ الؿعاصريـ، وإكؿا 

هتذيب »حؼؼ د. بشار طقاد يف مؼدمة تحؼقؼ أورده إستاذ الؿ

وٓ أطرف »(، كؼال طـ حاجل خؾقػة، وقال: ٨/٦٦« )الؽؿال

وقد  ، وذلؽ بحسب ما تقفر لف وقت كتابة مؼدمتف.«طـف شقئًا

تعَرفت طؾك مجؾٍد مـ الؽتاب، محػقٍظ يف إحدى أشفر 

 مؽتبات الؿخطقصات وأكثرها تداوٓ، وهل مؽتبة )كقبريؾل(

يف الؿؽتبة بعد:  ترددْت ففرسُة هذا الؿجؾد، فجاء ترتقبف ،الرتكقة

 «.هتذيب الؽؿال»وقبؾ:  .«هتذيب أثار»

الؿجؾد الثاين مـ هتذيب إسؿاء، »وُكتب طؾك غاشقتف: 

مـ هتذيب »، وُكتب طؾقفا أيًضا: «ويتؿ الؽتاب بالؿجؾد الثالث

جال إسؿاء الر»وُكتب طؾك أصراف أوراقف السػؾك: «. إسؿاء

تؾخقص التفذيب »وجاء اسؿف يف الػفرس الؼديؿ لؾؿؽتبة: «. ٣

طبدالرحؿـ بـ محؿد »، وكسب إلك: «الؿسؿك بالػقائد السـقة

الؿجؾد الثالث مـ »وُسّؿل يف الػفرس الحديث:  ،«البسطامل

والؿجؾد  ،، ولؿ يـسب إلك مملػ«كتاٍب يف أسؿاء الرجال

بف مقافؼ لرتتقب بخط ابـ قاضل شفبة الذي ٓ يشتبف، وترتق

 « تذهقب التفذيب»، وحضقر «هتذيب الؽؿال»
ّ

فقف ضاهٌر جؾل

وهق مؾلء بنلحاقات ابـ  -مع إضافاٍت وتحريراٍت أخرى-

قاضل شفبة وتصحقحاتف وحقاشقف وحقآتف التل تؼطع بلكف هق 

حررت الرواة » طـ أكف َكتب طؾك صرة أحد أجزائف: مملػف، فضاًل 

الؿجؾد تؿؾؽ مقافؼ لتجزئة  وطؾك ،«يف هذه الؿجؾدة...

الؽتاب التل ذكرها بدر الديـ ابـ الؿملػ، وفقف ِذكٌر لف، جاء 

مؾؽف مـ فضؾ اهلل تعالك، هذا الجزء وما معف ثالثة أجزاء »فقف: 

ُأخر، بالطريؼ الشرطل بآبتقاع الشرطل مـ تركة الؿرحقم 

الؼاضل بدر الديـ ولد الؿصـػ تغؿده اهلل تعالك برحؿتف 

يبتدئ هذا الؿجؾد بلول تراجؿ مـ اسؿف )طبداهلل(،  «.يف...

ويـتفل مبتقًرا يف أثـاء ترجؿة )كعب بـ مالؽ بـ أبل كعب 

وبغض الـظر طـ الؿستقى العؾؿل لفذا الؽتاب،  إكصاري(.

وما يؿؽـ أن يؼدمف مـ جديد، فنن مجرد القققف طؾك جزء 

ك مـف، وإخراجف مـ الؿػؼقد إلك الؿقجقد، والؿجفقل إل

والحؿد  الؿعروف، إضافة طؾؿقة إلك ساحة الرتاث اإلسالمل.

 هلل رب العالؿقـ.

 

 زلًض انـغٚغ /ص   نثاب انرٓظٚة نروٙ انضٍٚ اتٍ هاظٙ شٓثح
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 وذيقع ِصقتف، ُشفرة يف دائًؿا تظفر ٓ كتاب أي ققؿة إنّ 

 إلك الؽتاب قِقؿة ترجع ما فؽثقًرا أمره، واشتفار خربه،

 .بف الؿتخصصقـ إطجاب ومدى خريـ،أ قَِبؾ مـ خدمتف

 بـائف، يف جديًدا مقضقطف، يف صريًػا كان إذا فالؽتاب

 أو بالـَؼد، إما لف فقتعرضقن الباحثقـ، فضقل يثقر فنكف

 بالتَذيقؾ أو مـف، َغؿض لؿا والبقان بالَشرح أو بآستدراك،

 .محتقياتف بعض بَِرد   أو أغػؾف، فقؿا طؾقف

 اهلل طبد ٕبل «الَصحقحقـ طؾك دركالُؿست كتاب» وهذا

 كؾؿة كؾ يف وترصده لتتبعف ُجـ دت صاقات مـ كؿ الحاكؿ،

... الؿتـقطة الؽتب مـ العديد حقلف فُؽتِبت سطرها،

 .والرد إخذ فقف واستؿر

 كثقرة٪ مزايا «الَصحقحقـ طؾك الُؿستدرك كتاب»:ولـ

 أو لـَؼد،با إما العؾؿاء، أكظار إلقف تقجفت ُمػقد، كتاب ففق

 .بتعديؾفا أو محتقياتف، بعض برد أو بآستدراك،

 طؾك الُؿستدرك كتاب» مزايا مـ صرًفا وسـذكر

 بف لقُستدل بف٪ العؾؿاء طـاية بذكر كُتْبِعف ثؿ ،«الَصحقحقـ

 إلك تتجف الباحثقـ أكظار ولعؾ الؽتاب، أهؿقة ِطظؿ طؾك

 مزاياه أهؿ فؿـ ،مختؾػ مـظقر مـ مـف وآستػادة دراستف

 :مـ تضؿـف ما

 حتك أغؾبُفا، ُفِؼد كػقسة ُكتُب طـ ُمْسـدة كُؼقٍٓت  -

 مـف استُِؼل الذي الؿصدر كرى وكلكـا الـَص كلخذ أصبحـا

 :كـ

 

 «الُؿْسـد»و الثَقري، لُسػقان «الؽبقر الجامع»كؽتاب: 

 بـ لؿسدد «الُؿْسـد»و َغَرَزَة، أبل بـ َحازم بـ ٕحؿد

 حؿشاذ بـ لعؾل «الُؿْسـد»و الؿثـك، بـ ذُمعا رواية مسرهد،

 .العدل

 اهلل َطبْد وكتب الؿبارك، بـ اهلل َطبْد ُكتب مـ والعديد

 رواية ،«كصر بـ َسعدان حديث جزء»و الؿصرّي، وهب بـ

 بـ طؾل رواية ،«ُطققـة بـ ُسػقان حديث جزء»و الَرزاز،

 كلبل مشايخف أحاديث أجزاء مـ والعديد الَطائل، حرب

، بؽر
ّ

بْغل  وهذه ،الـَجاد بؽر وأبل إصؿ، العباس وأبل الص 

 لشرففا حّؼفا٪ يف قؾقاًل  لؽان بالَذهب ُكتبت لق إجزاء

 .سـدها وطؾق  

 َطبْداهلل بـ طؾل الحديث إمام ُكتب مـ كثقر طـ الـَؼؾ -

 كتبف خاصة مـفا٪ كتاب ما غقر لؾحاكؿ وقع وقد الؿديـل،

 العؾؾ يف مسؾؿ مصـػات طـ لـَؼؾا وكذا العؾؾ، يف الؿصـػة

 .«بالبصرة َمْعؿر فقف أخطل ما كتاب» كـ

 مـفا الؿطبقع ولؽـ وصؾتـا، كتب طـ كُُؼقٓت -

 رواية «معقـ ابـ طـ التَاريخ» كـ الـَؼص بعض يعرتيف

وري  .الد 

 اقتبسفا التل الؿحرفة الؿقاضع لعشرات َتْصقيبات -

 
 

 .«الخالفقات كِتاب» يف ورواها الؽتاب هذا مـ البقفؼل

 لؽـ الَشقخقـ، طـد الؿخرجة الـ صقص طشرات -

 .الؿعـك يف زيادة أو والتَحؿؾ، إداء صقغ بعض يف بتغققر

حة كاحقة مـ إحاديث طؾك إحؽام مئات -  الص 

ذٛخ اجلايغ ادلـرضعى كراب أًْٛح
َّ
 احلاكى اهلل ػثض ألتٙ انص

 / زلًٕص انُذالأ
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 .والَرد قلوالؼب والَضعػ،

واة طؾك الحاكؿ أحؽام -  وُتؼَدر والتَعديؾ، بالجرح الر 

 .رسالة يف وستُػَرد بالعشرات،

 ورفضفا، إحاديث قبقل يف الـ ؼاد كبار مذاهب ِذْكر -

 يف الؿسامحة يف مفدي بـ الرحؿـ طبد َسعقد أبل: كؿذهب

 .إطؿال فضائؾ أساكقد

ث ٓ اَلذيـ الرواة مذاهب -  كزائدة ثؼة، طـ إٓ قنُيحد 

 .قدامة بـ

 كؿـاضرة الؿحدثقـ، كبار بقـ العؾؿقة الؿـاضرات -

 بقـ الَخقْػ َمْسجد يف جرت التل الذكر، َمس   مِـ القضقء

 الؿديـل، بـ وطؾل حـبؾ، بـ كلحؿد الـ ؼاد، أساصقـ

 .معقـ بـ ويحقك

 الذي الَصحابل تػسقر كقن يف الَشقخقـ٪ مذهب بقان -

 .ُمْسـًدا حديثًا طـدهؿا والتَـزيؾ حلالق شفد

 بعض تخريج ترك يف الَشقخقـ٪ مذاهب طـ اإلباكة -

 .العؾؾ هذه وبقان فقفا، القاقعة لؾعؾؾ إحاديث٪

ج لؿ أبقاب -  .إحاديث مـ شقئًا فقفا الَشقخان ُيخر 

 طؾك والحؽؿ الؿسـدة٪ الـ صقص مئات اقتباس -

 حـبؾ، بـ ٕحؿد «ـدالُؿْس » كـ وضعًػا، صحةً  سـدها

 إياس، أبل بـ ٔدم «التَػسقر»و الرزاق، لعبد «الؿصـػ»و

 : باسؿ الؿطبقع

 

 .وغقره ،«مجاهد تػسقر»

واة طؾك الخالف أوجف ِذْكر -  وبقان الحاكؿ، بسـد الر 

 .مـفا والؿرجقح الراجح

 إئؿة، كبار طـ والتعديؾ الجرح يف أققال ِحػظ -

 اقتبس التل الؿصدر أن ِسقؿا ٓ بؿؽان، إهؿقة مـ وهل

 .يصؾـا لؿ مـفا

 ققل طؾك الحاكؿ تعؾقؼ كحق كادرة، حديثقة ققاطد -

 حديث الحديث: »القؿان أبق لـا قال: قال هاكئ، بـ إبراهقؿ

 فقف غؾطُت  ُحسقـ أبل ابـ طـ حدثتؽؿ والذي الزهري،

 فنن بالقد٪ كإخذ هذا: »الحاكؿ فؼال .«قؾبتُفا بقرقة

 .«ملمقن ثؼة هاكئ ـب إبراهقؿ

 كتبف/محؿقد الـحال
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  األهالو جتاعب صٛؾ يٍ

اإلؿاليٛح ادلشؽٕؼاخ يف  
 ظٛاء انرثـٙ

 صقغة إلك صقيؾة مدة قبؾ اإلشارة سبؼت

 طؾك الؼدماء يؽتبفا التل الصقغ مـ مشفقرة

 الؿقاصـ مـ غقرها أو الؿخطقصات ضفريات

 ـم أفؾح ٓ قؾؿ تجربة": وهل إقالم تجربة يف

 مـ الؼققد مـ الـّقع هذا يؽقن وقد ،"ضؾؿ

 ،الؿخطقط كسخ يف الّشروع قبؾ كػسف الـّاسخ

 أو الؿخطقط تؿّؾؽ مؿـ غقره مـ تؽقن وقد

  :كّصفا أخرى صقغة يؾل وفقؿا يديف، طؾك وقع

رئقس ]«الؼرصاس طؾك والؼؾؿ الؿرّكب تجربة»

 . [٨٨٧٥الؽتاب: 

 الؼققد مـ الـّقع هذا لؿثؾ تؽقن ٓ وقد

 طؾك التعّرف مـ بلس ٓ ولؽـ كربى، أهّؿقة

 الؿتؽّررة الجقاكب مـ جاكب هل إذ مثؾفا

 بشؽؾ تػقد قد ومعرفتفا الؿخطقصات يف بؽثرة

 .أطؾؿ تعالك واهلل بآخر أو
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 اجلًغ تني انصذٛذني نهذًٛض٘ 
 / ػثض انغدٛى ٕٚؿلاٌأ

 أمتع مـ لؾحؿقدي الصحقحقـ بقـ الجؿع كتاب

 ُيربز لؿ صقاتف بقـ الدر يزال وما بفبا يف وأدقفا الؽتب

 مـفجقة البحث تستحؼ التل الجقاكب ومـ... أكثره

 وآطتداد طرضف وصريؼة لؾؿعؾؼات اختقاره يف الحؿقدي

 يف الجاكب هذا اهلل رحؿف الصالح ابـ تـاول وقد... بف

 الصحقح، ويف بحث آخر يف :الـػقسة مؼدمتف مـ مقضعقـ

 الؿعضؾ. الحديث

 يؽـ لؿ لؽـ...  الؿقضقع هذا لطرق ببًاس ذلؽ وكان

 فقف يؾزم مؿا الجاكب وهذا... إغؾب يف استؼرائقًا مرإ

 لعؾ البحث يدي بقـ أذكرها معالؿ وهذه آستؼراء، مـفج

 :فقف جفده باستػراغ يتػضؾ العؾؿ أهؾ مـ فاضاًل 

 لف وما الؿرفقطة الؿعؾؼات الحؿقدي الحافظ يقلل

 ...  صالخا  اهتؿامف مـفا حؽؿ

 مـ السابع الحديث الرفع حؽؿ لف مؿا ذكره ما ومثال

 ...طـف اهلل رضل مسعقد بـ اهلل طبد مسـد مـ البخاري أفراد

 والؿؼطقطات الؿقققفات مـ كثقر ذكر طـ ويضرب

 يتعؾؼ لؿا ذكره هذا يـايف وٓ... الجؿع يف غايتف مـ اكطالًقا

 دميخ  الذي الغريب شرح باب مـ هل التل بالؿعؾؼات

 ...الؿرفقع

 

 الصحقح رجال إسـاده رجال ما الؿعؾؼات مـ يذكر _

 أبقف طـ حؽقؿ بـ هبز معؾؼ ذكر طـ أضرب كراه لذلؽ...

 .صحقحف يف البخاري ذكره الذي جده طـ

 الصحابل إلك اإلسـاد محذوف الؿعؾؼ مـ كان ما _

 ...ذكره طـ يضرب

 يثأحاد يف ويعدها الؿعؾؼات هبذه يعتد أحقاكا كراه _

 جدا مفؿة كؼطة وهذه...  هبا يعتد ٓ وتارة الؿسـد صاحب

 بـ أسقد مسـد يف الفاد ابـ معؾؼ طد فؼد...  لؾبحث بحاجة

 طـ بالؿسـد يؽتػل أن هذا يف مـفجف ولعؾ...  حضقر

 لؿ التل الحالف يف إٓ لؾؿسـد تبعا الؿعؾؼ وذكر...  الؿعؾؼ

 ذكر إلك حقـئذ فقؿقؾ الحديث أصؾ اإلمامان فقفا يسـد

 ...الؿعؾؼ

 يذكره وما الؿعؾؼات بقـ يػرق أن مـ لؾباحث بد ٓ _

 .الؿتابعات يف الحؿقدي

 أصابع تتجاوز ٓ مقاضع يف أوهام لؾحؿقدي وقعت _

 هذه وسبب... معؾؼة الؿرفقطة الؿتصالت بعض طد يف القد

 الخامس يف كؿا بعضفا، طؾك إساكقد لعطػ يعقد إوهام

 ...طـف اهلل رضل طؿر سقدكا مسـد ـم البخاري أفراد مـ

 .إلقف وتدفع البحث تثقر أفؽار ولؽـفا بؼقة ولؾبحث هذا
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 أهؿ أحد طظؿلٕا مصطػك محؿد الشقخ العالمة

 وأبرز العصر، هذا يف الشريػ الـبقي الحديث طؾؿاء

 ورد السـة، طـ الدفاع مجال يف ٓسقؿا فقف، الؿتخصصقـ

 .رصقـة طؾؿقة بؾغة لفاحق الؿثارة والشبفات باصقؾٕا

 لؾعؾؿ فادحة خسارة الراسخقـ همٓء أمثال وغقاب

 العؾؿاء مـ بلمثالف مةٕا يعقض أن اهلل وكسلل وأهؾف،

 .لؾعؾؿ حقاهتؿ بذلقا الذيـ الؿتػرغقـ

 طبدالقهاب الؼاضل ممتؿر يف بف التؼقت قد وكـت

 سالمقةإلا لؾدراسات البحقث دار كظؿتف الذي البغدادي،

 مـ طدد حقل وحاورتف( ٣٣٣٠) سـة دبل، يف رتاثال وإحقاء

 طؾؿاء طـد العؾؿل البحث مـفج": ببحثل الؿتعؾؼة الؼضايا

 بؼضايا البصقر الؿتلين، العالؿ سؿت فقف فرأيت "الحديث

 وهق ،ضقاءٕا طـ البعقد العصر، هذا يف الـبقي الحديث

 أشفر وهل ديقبـد، يف الـبقي الحديث لعؾؿاء صادقة صقرة

 يف الفـدية الؼارة شبف يف والحديثقة الشرطقة لؾعؾقم جامعة

 .الحديث العصر

 الصديؼ أهداين( ٣٣٨٠) سـة إصطـبقل إلك رحؾتل ويف

 صؾٕا صبؼ مصقرة شـتقرك رجب الدكتقر ستاذٕا العزيز

 

 وهل البخاري، ماملإل الصحقح الجامع مخطقصة مـ

 سـة الـقيري مامإلا كتبفا ،وأصحفا البخاري كسخ أقدم مـ

 الػضؾ  أن رأيت طؾقفا اصؾعت وطـدما الفجرة، مـ( ٧٣٥)

 طـفا، الؽشػ يف طظؿلٕا مصطػك محؿد لؾدكتقر يعقد

 .طـفا جدا مفؿة دراسة كتابة ثؿ تصقيرها، يف والسعل

 تؽػؾ مـ هق يعؼقبل كظام الشقخ أن اهلل رحؿف ذكر وقد

 كان أكف ٓسقؿا الؿشروع هذا لؿثؾ الباهظة الطباطة بتؽالقػ

 .الؿحسـقـ يجزي ما خقر اهلل فجزاه لقان،ٕبا

 يف وتدريسفا السـة كشر يف العظقؿة جفقده رأيت وقد

 الؽتابة تراكٕا خقةإلا مـ يحتاج مفؿ جاكب وهق تركقا،

 .وإبرازه طـف،

 تحؼقؼ يف مصطػك الشقخ لؾراحؾ أن يالحظ كؿا

 تحؼقؼ طؾك طؿؾ ففق متؿقزة، رؤية الؿخطقصات

 الحديث طـ الدفاع يف وطفمشر خدمت التل الؿخطقصات

 الذي العصر تـاسب مادية بلدلة تقثقؼف، وإبراز الشريػ،

 خقر اهلل فجزاه مؾحقضا، كجاحا بذلؽ كجح وقد فقف، كعقش

 حديث خدمة يف قدمفا التل أطؿالف يف الؿحسـقـ يجزي ما

  .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 يٍ أػالو احملووني
 ٔسٕاؼغ صٕع

 (9348-9441) ذؼاىل اهلل محّاألػظًٙ ع يصؽلٗ انشٛز انؼاليح دٛاج يٍ
 سلؽٕؼاذّ حتوٛن انُثٕ٘، احلضٚس سضيح يف ٔجٕٓصِ

 َٛؾألا ػثضانـًٛغ ص/إػضاص
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 :العالؿ هذا طـ مقجز يليت وفقؿا 

 :ودراستف كشلتف: أوٓ

 أطظؿ" لؿديـة التابعة مئق، بؾدة يف اهلل رحؿف ولد -٨

 الـعؿاين، شبؾل العالمة مديـة وهل( ٨٠٥٣) سـة بالفـد "كره

 اهلل رحؿفؿا طظؿلٕا الرحؿـ حبقب الؿحدث والعالمة

 .تعالك

 سـة بديقبـد العؾقم دار مـ تخرج ثؿ بؾدتف، يف درس-٣

 حسقـ الشقح الؿحدث العالمة طـ فقفا أخذ وقد( ٨٠٧٣)

 .(٨٠٧٧:ت) الؿدين أحؿد

 بؿصر، إزهر جامع يف الديـ أصقل بؽؾقة التحؼ-٠ 

 مع العالؿقة ادةشف طؾك وحصؾ( ٨٩٥٥) سـة فقفا وتخرج

 .بالتدريس اإلجازة

( ٨٩٦٦) كؿربدج جامعة مـ الدكتقراة طؾك حصؾ-4

: آكؽؾقزية الؾغة يف قدمفا التل الدكتقراة رسالتف وكاكت

 . "تدويـف وتاريخ الـبقي الحديث يف دراسات"

 وشبفاهتؿ، الؿستشرققـ أباصقؾ طؾك ققي رد وفقفا

 سقئة "تباصقةآط ساكقدٕا كظرية" صاحب شاخت وٓسقؿا

 ولكٕا الؼرون يف الؿحدثقـ فقفا يتفؿ التل الصقت،

 .بالتؾػقؼ

 :ووضائػف تدريسف: ثاكقا

 سـقات طشر الؼطرية الؽتب لدار أمقـا طؿؾ -٨

(٨٩٥4_٨٩٦4) 

 لغقر العربقة لؾغة مدرسا أيضا فقفا طؿؾ أكف كؿا 

 . هبا الـاصؼقـ

-٨٩٦٨) الشريعة بؽؾقة ودّرس الؿؽرمة مؽة إلك َقِدم-٣

٨٩٧٠) 

 

 

 يف الحديث مصطؾَح  مدرسًا الرياض إلك اكتؼؾ -٠

 الؿؾؽ جامعة يف الشريعة كؾقة- اإلسالمقة الثؼافة قسؿ

 (.٨٩٩٨) سـة التؼاطد إلك أحقؾ أن إلك سـة( ٨٨) قرابة سعقد

 أمريؽا يف الجامعات كربى يف زائراً  أستاذاً  ُدطل-4 

 .وأوروبا

 : مملػاتف أشفر: ثالثا 

 كتبف أهؿ ومـ والتحؼقؼ، بالبحث تفكتابا تتؿقز

 :الؿطبقطة

 وهق .تدويـف وتاريخ الـبقي الحديث يف دراسات -٨

 طدة صبع. الؿؼدمة يف إلقف أشرت وقد كتبف، أهؿ مـ

 سـة مجؾديـ يف سالملإلا الؿؽتب صبعة: أهؿفا صبعات،

(٨4٣٣.) 

 وحؼؼ وتاريخف، كشلتف: الؿحدثقـ طـد الـؼد مـفج-٣

 سالملإلا الؿؽتب يف صبع .مسؾؿ لإلمام التؿققـز كتاب معف

 (٨٩٩4) سـة ببقروت،

 يحقك بـ يحقك رواية مالؽ لإلمام الؿقصل حؼؼ-٠

 العؾؿ أهؾ لبعض ولؽـ .خطقة كسخ طؾك بآطتؿاد الؾقثل،

 .طؿؾف طؾك مالحظات

 .ماجف ٓبـ الســ حؼؼ-4 

 .خزيؿة ابـ صحقح مـ الؿقجقد حؼؼ -٥

 كتبف، أهؿ مـ وهق ،الؽريؿ الؼرآن تدويـ تاريخ -٦ 

 وهذا. والغربقة سالمقةإلا البالد يف متعددة صبعات صبع وقد

 لؾؽاتب "الؼرآن هق ما": بعـقان مؼال طؾك ارد   كان الؽتاب

 مـ يـاير طدد يف( ٨٩٩٩) سـة كشره لقسرت تقبل الصحػل

 .مـثؾل أتالكتقؽ مجؾة
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 سالملإلا الؿؽتب يف صبع وقد. ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ُكتّاب -٧ 

 (٨٠٩4) سـة ببقروت،

 الؿحّؿدية الشريعة أصقل لؽتاب كؼدية دراسة-٨

 .شاخت لؾؿستشرق

 .الزبقر بـ لعروة اهلل رسقل مغازي -٩ 

 بالؾغة الحديث، طؾؿ يف مـفجقة دراسات -٨٣

 ولف. مالقزيا يف آخرها صبعات، طدة صبع وقد اإلكجؾقزية،

 .ذلؽ غقر أشقاء

 سالمقةاإل لؾدراسات العالؿقة فقصؾ الؿؾؽ جائزة كال

 هبذه تربّطف طـ إطالكف الحؿقدة مآثره ومـ ،(٨4٣٣) سـة

 .الؿسؾؿقـ فؼراء مـ الـاهبقـ لؾطؾبة السخقة الجائزة

 :فقف قالقا: رابعا

 يف البالغ التلثقر لف كان وقد": الـدوي أكرم. د قال

 طـ الؿػاهقؿ مـ كثقر تصحقح يف الغربقة العؾؿقة إوساط

 ."السـة وتدويـ الؽريؿ الؼرآن حػظ

 محؿد الشقخ العالمة :كقسٕا طبدالسؿقع. د وقال

 مـ البارزيـ طالمٕا أحد هق اهلل رحؿف ٕطظؿلا مصطػك

 .الفـدية الؼارة شبف

 ٓ الـبقي، الحديث حقل مفؿة دراسات  قدم وقد

 وبصقرة متقـ بعؾؿ ورد الـبقي، الـص تقثقؼ مجال يف سقؿا

 ."حقلف سالمإلا أطداء أثارها التل الشبفات

 بالظفقر، يرغب ولؿ مغؿقرا، طالؿًا كان" :آخر وقال

 ."العؾؿ صالب مـ قؾقؾ إٓ يـبغل كؿا مـف ُيستَػد ولؿ

 :الغقري الؿاجد طبد سقد وقال

 

 

 يف الـبقي الحديَث  دَرس َمـ أول اهلل رحؿف كان"

 .بلمريؽا هارفارد جامعة

( كؿبققتر) ألل الحاسقب بتطقيع قام َمـ وأّول

 .الـبقي ديثالح لخدمة

 وقام "خزيؿة ابـ صحقَح " طـ كشػ َمـ وأول 

 .بتحؼقؼف

 الحديث تدويـ حقل ققؿة طؾؿقة بدراسة قام َمـ وأول 

 ."وتاريخف الـبقي

 :وفاتف: خامسا

 ،(٨4٠٩)سـة الثاين ربقع مـ/ ٣ ربعاءٕا يقم يف تقيف 

 .واسعة رحؿة اهلل رحؿف

 لعؾؿقةا آثاره كؾ بجؿع لؾؼقام العؾؿقة الجفات وأدطق

 والحديثقة الؼرآكقة الدراسات يف هؿقتفإ وصبعفا٪

 .الؿعاصرة
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ٙ يٍ َـشح صذٛخ انثشاع٘   انـلغ انصَا
 خبػ اتٍ احملة ادلوضؿٙ 

 زلًٕص انُذال/ أ
 التل البخاري صحقح كسخة مـ الثان السػر طؾك العثقر

 طؾك الؿقققفة الؿؼدسل الؿحب ابـ اهلل طبد أبل بخط

 دمشؼ حقةبصال الؿظػري جامع

 :وبعد وحَده، هلل الحؿد 

 أن خاصة طؾقف، مقققفة مؽتبةٌ  الُؿظػَّري لجامع كان فؼد

 الؿؽتبة وهذه فقف، دروَسفؿ َيؼرؤون كاكقا الحـابؾة معظؿ

 الؿذهب يف الػؼفقة الؽتب مـ مجؿقطةً  تضؿ   كاكت

 العؾقم يف كتٍب  إلك إضافة الحديثقة، والؽتب الحـبؾل،

ؾة الؿظػري9 د. محؿد مطقع الحافظ جامع الحـابى ]إخر

 [(.41)ص

 الجامع كتاب مـ السادس السػر طؾك ووقػت وسبؼ

ث العالِؿِ  الشقخ بخطِّ  البخاري، لإلمام الصحقح،  الؿحدِّ

 بـ أحؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ محؿدِ  إديب الُؿػقد

 .إصؾ الؿؼدسل الصالحل، طبداهلل أبل طبداهلل بـ الؿحب

 الثان السػر طؾك القققف إلك ذكره كتعال اهلل وفؼـل ثؿ

 بصالحقة الحـابؾة طؾك جامع وَقػفا الـسخة، وكان هذه مـ

 يؼرأ كان... ": صقلقن ابـ قاسققن، قال جبؾ بَسْػح دمشؼ

 َأْوقػفا التل الحسـة كسختف يف إمقي الجامع يف الصحقحقـ

/ 1الؼالئد الجقهرية )] "الـػع بف وحَصؾ الحـابؾة، بجامع

460.) ] 

 مـ( مق) طالمة طؾقف ما": أن الـسخة ضفر طؾك وكتب

(: صغـ) الجقالقؼل، ابـ مقهقب: ضبقط مـ ففق الحقاشل

 (:خـ) لؾبرزالل،(: زر حـ... ) طؾقف وما لؾصغان،

 بؿؽتبة أيًضا طؾقف وقػُت  ومؿا ."كسخة(: خ) كسخة،

ػر( 2240) برقؿ تشستربتل دة مـ الخامس السِّ  شرحف ُمسقَّ

ك لؾبخاري،  ٕلػاظ والتقضقح والشرح بالتحؼقؼ) الؿسؿَّ

 .الُؿظػَّري جامع طؾك وقػف ،(الصحقح الجامع مـ متقالقة

 جامع طؾك أوقػ الؿحب ابـ بلن كـان ابـ وكص

دة الؿظػري الؿروج ] البخاري لصحقح شرحف ُمسقَّ

 .[(75السـدسقة )ص

ُد  كاتبف يؼقل":الصحقح كسخة وقػقَّة كص وهذا  محؿَّ

ـُ  دِ  ب ـِ  محؿَّ  طبداهلل أبق الؿحب بـ أحؿد بـ محؿد ب

 كؾِّفؿ أقاربف طـف وطـ تعالك اهلل طػا - السعدي الؿؼدسل

 وأخرة، الدكقا يف بفؿ أجؿعقـ ولطػ الؿسؾؿقـ وطـ

ِّف فقفا وسامحفؿ  :- آمقـ ورحؿتف، وكرمف بؿ

 
 



 
 17 رلهح رلًٕػح ادلشؽٕؼاخ اإلؿاليٛح

 كتاب مـ بعدها وما قبؾفا وما الؿجؾَّدة هذه وقػ إكف 

 الحافظ إسؿاطقؾ بـ محؿد طبداهلل ٕبل الصحقح الجامع

 وهق تعالك، اهلل يرحؿف الحديث يف الؿممـقـ أمقر البخاري،

 كػسف طؾك أطاله الؿذكقر لف القاقػ كاتبف بخطِّ  أسػار طَشرةُ 

 إوٓد، مـ لف يحدث طساه َمـ طؾك بعده ِمـ ثؿ حقاتف، مدة

 دائًؿا وأطؼابفؿ وأكسالفؿ أوٓدهؿ، وأوٓد أوٓدهؿ طؾك ثؿ

 خؾِت  فنذا بلجؿعفؿ، يـؼرضقا أن إلك بُؼقا ما وباقًقا دامقا، ما

 طؾك وقًػا بلجؿعف بعدهؿ مـ طاد جؿقًعا مـفؿ إرض

 جبؾ بسػح دمشؼ بصالحقة الحـابؾة جامع الؿظػري الجامع

 ِمـ فقؽقن ولٌد، يؽـ لؿ فنن واقَػف، تعالك اهلل يرحؿ قاسققن،

 فقف ومستؼره الؿذكقر، الجامع طؾك وقًػا بلجؿعف بعده

 الؿتحرّ  وهق الربعة وخادم الشريػة، الربعة فقفا التل بالخزاكة

َّٓ  شرصف وِمـ لف، الخازن  خارج إلك شلءٌ  مـف ُيخرج أ

 إلك "... واحدٍ  شفرٍ  مـ أكثر طـده...  الؿذكقر، الجامع

 .الققػقة آخر

 

 ياطا ػٍ يكرثح شـرت تٛرٙ
طقصاهتا العربقة، ٓ يـؽر أحد أهؿقة هذه الؿؽتبة وكػاسة مخ

وخاصة بعد اشتفارها وتداولفا لدى الؽثقر مـ صالب العؾؿ لؽـ 

يعؽر طؾك الؿحؼؼقـ والباحثقـ أن بعض مخطقصاهتا غقر 

، أو فاسدة، وقد حاول الؽثقر التقاصؾ تةمصقرة، أو صقرهتا باه

مع الؿؽتبة لؾتصقير مـفا مباشرة ألقان وغقر ألقان ولذا كسجؾ 

 ؼؼقـ إفاضؾ حقل هذا الؿقضقع:كؾؿات إخقة الؿح

 تقفقر طـ يعتذرون تشسرتبتل يؼقل الدكتقر محؿد السريع/

 لؾغاية واضح الرمادي بتدرج ديجقتال تصقير ويرسؾقن الؿؾقن،

 تعؾقؿقة لجفة تابع رسؿل إيؿقؾ مـ بـػسل راسؾتفؿ وقد

 مجاكا مـف لؼطتقـ لل فلرسؾقا صغقر، مخطقط بطؾب

 تعؾقؿقة، غقر لجفة رسؿل إيؿقؾ مـ الػضالء أحد وراسؾفؿ

 مقغا، ٩٣٣ بحجؿ لؼطة، 4٥٣ مـ أكثر يف كبقرا مخطقصا لف فلرسؾقا

 .ريال ٠٣٣ الؿبؾغ يصؾ ولؿ

 صقرة طؾك لؾحصقل سـتقـ قبؾ راسؾتفؿوأضاف أيًضا/

 تقفقره طـ كذلؽ فاطتذروا طالقة بجقدة و بإلقان لؿخطقط

 أرسؾقا و ، ؿقضقعلؾ متػرغ فـل طؾك ٓ تتقفر الؿؽتبة نأ بدطقى

 التصقير وققؿة أفضؾ بجقدة إسقد و بقضبإ اصقرً  الؿؼابؾ يف

 أورو. ٨٣٣ حدود يف كاكت

 الجامع غالف كتاب أردت تصقير : طؾل الصالح /ويؼقل  أ

 ! الرفض إٓ مـفؿ وجدت فؿا الصغقر

بعد أن بقـ أحد إخقة أن أوقاف -العقضل  أ/وقال 

 الؽقيت وأوقاف -تل كؾفاالؽقيت صقرت مخطقصات شسرتبق

 واسطة ، ٓزم اجدً  مـفا، متعبقـ التصقير يؿؽـ هؾ لألسػ

 .لؾتصقير

سعار التصقير يف أأبق جـة الحـبؾل طؾك غؾق /أوطؾؼ إخ 

 ألػ 4٧ مـل صؾبقا لقحة ٣٥٣ مخطقط تصقير مـفؿ الؿؽتبةصؾبت

 مجؾد تصقير سقؽقن أكف يعرف كان لق طؼقؾ ابـرحؿ اهلل يقرو، 

 ألػف. ما السعر هبذا الػصقل ـم واحد
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 انغٔيٙ جايغ ٔهصح         احلهثٙ انـاليٙ احملضز 
 دهة يف احلضٚصٙ انركٍٕٚ يف يالدظاخ
 اذلجغ٘ انراؿغ انوغٌ يف

 ص/ػثض انـًٛغ األَٛؾ
 مــامإلا ثبــت» القــقم صــباح فؼــرأت ســبحاكف اهلل وفــؼ

 الـالم بتشـديد «السالمل إبراهقؿ بـ محؿد الػؼقف الؿحدث

 حؾـب، يف الفجـرة مــ( 768) ســة الؿتقىف الحؾبل، يالبقر

 .هـ0322 سـة البشائر دار طـ الصادر

 الحؾبـل مـامإلا هذا كبقغ الثبت هذا يف كظري لػت وقد

 بغـا مـؽؾـل جـامع ذكـر وتؽـرار طؿـره، مـ مبؽر وقت يف

 طالقـة هـل ومـا الؿسـجد؟ هـذا قصـة هـل فؿا !الشؿسل

 بف؟ السالمل الؿحدث

 ًٓ  أمـر كــت فقـف، أسؽـ كـت الذي حلال مـ قريبا: أو

 الرومـل، جـامع: يسـؿك جؿقـؾ، قـديؿ مسجد طؾك كثقرا

 وقـد حؾـب، يف ذكةمل يشبففا ٓ التل الجؿقؾة ذكتفلبؿ ويتؿقز

 .الؿديـة اجتاحت التل إخقرة حداثٕا يف تضررت

 .فقف صؾقت كؾؿا تامة راحة أجد وكـت 

 يف اًقـمرمق اطؾؿقاـ امركزً  كان الرومل جامع أن ويالحظ

 حؾـب حػـاظ أحـد لـشـاط اومقداكً  الفجري، التاسع الؼرن

 مقيٕا الجامع إلك إضافة الحؾبل، العجؿل ابـ سبط مامإلا

 سبط الحافظ الشقخ ومـزل بؼربف، الشرفقة والؿدرسة الؽبقر،

 .العجؿل ابـ

 الشؿسـل بغـا مـؽؾـل بجامع يسؿك كان الؿسجد هذا

 حســ، اصـرالـ مؿالقـؽ أحـد وهق أكشله، الذي( 663:ت)

 (.652) سـة حؾب يف الؿؿؾقكقة السؾطـة كائب وهق

 

 

 بـاب و غربـًا السـػاحقة حل بقـ الجؾقم حل يف ويؼع 

 رحؿفا شغالة طؿر أم جدتل مـازل مـ اقريبً  شؿآً، قـسريـ

 .تعالك اهلل

 يف اجــدا  مفــؿ الســالمل ثبــت أن ٓحظــت وقــد: اثاكًقــ

 حافـؾ سـجؾ وهـق غزيـرة، فقائـد وفقـف الحؾبقـة، ثباتٕا

 لؾحالة كاصؼة صقرة كذلؽ وهق العؾؿقة، مامإلا هذا لؿسقرة

 .الفجري التاسع الؼرن يف حؾب، مديـة يف والحديثقة العؾؿقة

 الحديثقة ٓسقؿا جزاءٕوا الؿملػات ضؿ أكف ويالحظ 

 ٓسقؿا شققخف، مـ طدد طؾك السالمل قرأها التلمـفا 

 ابـ حافظال ثؿ حؾب، يف العجؿل ابـ سبط الحافظ شقخف

 .الؼاهرة يف حجر

 .الستة الؽتب أهؿفا ومـ( 57)طددها بؾغ وقد

( 06) العؿـر مــ ولف ثبت، بتدويـ اهتؿامف: يالحظ كؿا

 الحـافظ شقخف بتقجقف كان آهتؿام هذا أن أشؽ وٓ سـة،

 .معروف ثبت صاحب وهق العجؿل، ابـ سبط

 مــ الشـباب سـ يف وهق طؾقف، ئؿةٕا ثـاء يالحظ: اثالثً 

 بابـ الؿعروف القلقد أبل بـ محؿد مامإلا وصػف فؼد ره،طؿ

 :بلكف الشحـة

 الحػظـة الؾـقذطل وحـدٕا البـارع الػاضـؾ الشقخ -0

 .سـة( 10) العؿر مـ ولف الؿحصؾ،

 إجازتف يف العجؿل ابـ سبط الحافظ شقخف ووصػف-1

 الشرفقة الؿدرسة يف ماجف ابـ ســ قراءة مـ آكتفاء بعد لف

 .سـة( 12: )العؿر مـ ولف ام،مإلبا  (723) سـة

 البؼاطل طؿر بـ إبراهقؿ الحافظ مامإلا وصػف -2 
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 مـ ولف الرحال، الؿحصؾ الػاضؾ العالؿ مامإلا بالشقخ 

 .سـة( 14: )العؿر

 العالمة شقخف طؾك بالسؿاع ابتدأ أكف يالحظ: ارابعً 

 سـة رجب شفر يف الحؾبل العجؿل ابـ سبط الحافظ

 طدد بؾغ وقد الرومل، بجامع سـة( 06) العؿر مـ ولف ،(717)

  (20) فؼط الجامع هذا يف طؾقف قرأها التل جزاءٕوا الؽتب

 :هق قرأه، كتاب وأول

 مجؾس يف قرأه وقد لؾؿرهبل، وفضؾف العؾؿ كتاب-0

 .واحد

 "السباطقات الػراوي أربعقن"-1

 بـ لؿحؿد محـة يف العؾؿاء مـ ضرب مـ فقف جزء-2

 .الحافظ زبر

 .الؼقصل السراج رشع مـ جزء -3

 .لؾسؾؿل التصقف يف ربعقـٕا-4

 .خقثؿة بلٕ العؾؿ كتاب -5

 .الؿزي إكشاد مـ بقتان -6

 .البخاري ثالثقات -7 

 أكـؾ -حـديث -يف العراقل الديـ زيـ الشقخ كالم -8

 .طاشقراء يقم والحبقب الدجاج

 قـرأ أكف ويالحظ( 718) سـة لؾعراقل، الحديث ألػقة-01

 .(721) سـة الشرفقة الؿدرسة يف لؾعراقل شرحفا

 يف بعضـفا مجـالس، يف قـرأه وقـد مسـؾؿ، صحقح -00

 وبعضـفا الشرفقة، الؿدرسة يف وبعضفا الؿذكقر، الؿسجد

 .الشقخ مـزل يف

 مجـالس، يف قـرأه وقـد(720)ســة الترمذي جامع -01

 الشرفقة، الؿدرسة يف وبعضفا الؿذكقر، الؿسجد يف بعضفا

 .الشقخ مـزل يف وبعضفا

 .(721) سـة مجالس، أربعة يف لؾترمذي الشؿائؾ-02

  .البخاري ثالثقات-03

 .(721) سـة الـحقيقـ أخبار فقف جزء -04

  .لؾـقوي ربعقـٕا كتاب-05

 .فارس ٓبـ العؾؿ ملخذ -06

 .الشافعل طـ أحؿد مامإلا رواها أحاديث فقف جزء-07

 .الػسقي مشقخة مـ مـتؼاة أحاديث -11

 .طبرانال معجؿ مـ حديث -10

 .الشػا كتاب مـ الؿـتؼك -11

 أحؿـد بــ محؿـد بــ طبـداهلل أحاديـث فقف جزء -12

 .السؾؿل

 .لؾؿزي ودطان، ابـ أربعقـ طؾك الؽالم-13

 يف بعضفا مجؾسا( 21) يف قرأه وقد. داود أبل ســ -14

 وبعضفا الشرفقة، الؿدرسة يف وبعضفا الؿذكقر، الؿسجد

 .الشقخ مـزل يف

 يف بعضفا مجؾسا( 16) يف قرأه وقد الـسائل، ســ-15

 وبعضفا الشرفقة، الؿدرسة يف وبعضفا الؿذكقر، الؿسجد

 .الشقخ مـزل يف

 .بؽار بـ بؽر جزء -16

 .البقضاوي مـفاج أحاديث تخريج فقف جزء -17
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 (.722) سـة الذهبل مشقخة-18 

 مصــطؾح يف الغزلقــة شــبقؾلإلا فــرح ابـــ قصــقدة-21

 .الحديث

 .العراقل لؾحافظ شاربال قص يف مسللة -20

 طؾـك السـتة الؽتـب قراءة مـ اكتفك أكف يالحظ: اخامًس 

( 12) العؿر مـ ولف العجؿل، ابـ سبط الحافظ مامإلا شقخف

 .سـة

 إجازتـف يف العجؿـل ابـ سبط الحافظ شقخف كتب وقد 

 يف امجؾًسـ( 18) يف ماجـف ابـ ســ قراءة مـ آكتفاء بعد لف،

 :يلتل ما مام،إلبا وصػف أن بعد( 723) سـة الشرفقة الؿدرسة

 امسـؾؿً  إٓ بؼراءتـف السـتة الؽتب بؼقة طؾل سؿع وقد"

 الحـافظ شـقخـا شرح طؾل قرأ وقد غقره، بؼراءة سؿعف فنكف

 ..ألػقتف. طؾك العراقل ابـ

 مــ احػًظـ طؾل طرضفا..كظؿفا التل السقرة طؾل وقرأ

 ...الحديث طؾقم يف لػقةٕا وكذا صدره،

 يف مجؾسـا( 61) يف البخـاري صحقح طؾقف قرأ قد وكان

 (.721) سـة الشرفقة الؿدرسة

 مجؾـس يف كـراه( 724) ســة مــ رمضـان ويف :سادسا

 البخاري صحقح طؾقف يسؿع وهق حجر، ابـ الحافظ شقخف

 .ماجف ابـ وســ

 أربعـقن»: كتابـف طؾقـف يؼرأ( 725) سـة مـ رمضان ويف

 .«السؿاع متبايـة حديثا

 .ذلؽ وغقر الشافعل ومسـد ةالـخب شرح طؾقف قرأ كؿا

 

 الػادان، شقخـا صريؼ مـ السالمل ثبت أروي: اسابعً 

 الؿؽل، الحؾبل أحؿد بـ طبدالرحؿـ الؿسـد الشقخ طـ

 الحػقد الؽزبري طبدالرحؿـ الشقخ الؿحدث طـ

 الشقخ طـ الرحؿتل، مصطػك الشقخ طـ الدمشؼل،

 ؿقدمح العالمة طـ الغزي، الـجؿ طـ الـابؾسل، طبدالغـل

 الؿعروف حسـ بـ إبراهقؿ البرهان طـ الحؾبل، البقؾقن

 السققيف بابـ الشفقر حسـ البدر طـ الحؾبل، العؿادي بابـ

 .السالمل الثبت صاحب طـ الحؾبل،

ـً  ـً  الؿـفاج، يحػظ وكان ا،مػــً  افؼقفً  كان: اثام  ا،دي

 مجروح ابـ طؾك الؿـسقب وكتب الخط، حسـ ا،متقاضعً 

 ولؿ جرة،ٕبا الؽثقر بخطف وكسخ ل،الدمشؼ ثؿ الحؾبل

 الضقء يف ترجؿتف يـظر. مثؾف بحؾب الشافعقة يف يخؾػ

 (.5/164) لؾسخاوي الالمع
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بشقر طبد الغـل بركات بتللقػ كتاب:  /أقام إخ 

، يؿتاز الؽتاب بلكف ترجؿ «تاريخ الحـابؾة يف بقت الؿؼدس»

ؾؿاء الحـابؾة لؿ يرتجؿ لف سابًؼا، ولؿ لعدد ٓ بلس بف مـ ط

 /أوقدم لؾؽتاب  يردوا يف أي مـ كتب التاريخ والرتاجؿ.

يقسػ بـ محؿد مروان بـ سؾقؿان  الؿؼدسل أمقـ 

 الؿخطقصات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كصـائح اإلمـام » :أيًضا بتحؼقؼ كتـاببشقر  أ/كؿا قام 

، لؾعالمة اإلمام شؿس «الخريشل إلك وٓة أمقر الؿسؾؿقـ

بـ سالؿ الخريشل  الحـبؾل الؿتقىف  لديـ محؿد بـ أحؿدا

 ، قامت بطبعف دار الؿؼتبس.هـ٨٣٣٨سـة 
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 اجملًٕػح أػعاءإصضاعاخ يٍ 

جزء في التسويع والتحويد وتىابعه لإلهام 

 والوأهىم والونفرد

علن األعالم وشيخ اإلسالم تقي الدين أبي العباس 

 أحود بن عبد الحلين بن تيوية

وتعليق: أبي جعفر جوال بن عبدالسالم  تحقيق

 الهجرسي الطرابلسي

ــؿـ: مصــدرها ــقع ض ـــ مجؿ ــات م ــة محػقض  الؿؽتب

ــة، ــد الظاهري ــقى وق ــقع احت ــك الؿجؿ ــدد طؾ ــر ط ـــ كبق  م

 قـد أغؾبفـا لؽــ اهلل، رحؿـف اإلسالم لشقخ كؾفا الرسائؾ،

 .الرسالة هذه إٓ وكشر، صبع

ــع :وصــػفا ــخة تؼ ــت يف الـس ــات، س ــطة لقح  متقس

 تصحقحات وطؾقفا الجؿؾة، يف واضح بخط كتبت الحجؿ،

 .مؼابؾة وطالمات

 الؽالم وتـسقؼ الؿخطقط، بـسخ قؿت :طؿؾل

 ومقَزت الؿـاسبة، الرتققؿ طالمات وضع مع وتؼسقؿف،

 الـؼقل وطزوت ققسقـ، بقـ بقضعف الؿـؼقل الؽالم

 وقؿت غالبًا، مصادرها إلك الؿصـػ يقردها التل وإققال

 حؽؿفا، إلك اإلشارة مع القاردة وأثار ٕحاديثا بتخريج

 رب العظقؿ اهلل وأسلل .العؿؾ لفذا مختصرة مؼدمة مع

 مؼربًا لقجفف، خالًصا هذا طؿؾل يجعؾ أن الؽريؿ العرش

 حسبـا هق ملمقل، وأكرم مسمول خقر سبحاكف إكف لؿرضاتف،

  .القكقؾ وكعؿ
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 كتاب السرائر 

 هـ(202ؽري  )تٕبل الحسـ العس

 دراسة وتحؼقؼ

 محؿد بـ طبد اهلل السريع

رائر) كتاب دث ،(الس ؾؿح فظ ل ل الحا ـ طؾ قد ب  سع

ري، قىف العسؽ تضؿـ لطقػ، جزء هق ،هـ٠٨٠ سـة الؿت  ي

دث مسـًدا، اكص   ٦٦ ـ تتح ص ط ؾ إخال  هلل، العؿ

راره، رياء وذم وإس رة، وحب والسؿعة ال  وكحق الشف

 .ذلؽ

 الؿشاهقر، اظالحػ مسؿقطات مـ والؽتاب

اين،  والذهبل، والربزالل، والؿزي، والضقاء، كالسؿع

غقرهؿ، حجر، وابـ د إثر ويعد   و روف القحق ع  الؿ

 .لؾؿصـػ

 
 

 مـتخب الدراري يف ختؿ صحقح البخاري

 لؾعالمة الؿحدث الؼاضل

أبل الػضؾ تاج الديـ محؿد بـ طبد الؿحسـ  

 الؼؾعل الؿؽل الحـػل

 تحؼقؼ وتعؾقؼ

 بـ محؿد الحؿقدي اإلدريسل كقر الديـ
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 جؼء كّٛ سرب ادلـجض  اجلايغ تضيشن ٔتُائّ

أتٙ تكغ أمحض تٍ  ادلؼهٗ تٍ  نواظٙ صيشن

 ْـ(675)خ ٚؼٚض األؿض٘ انضيشوٙ
 

 زلون ػهٗ َـشح خبػ
شٓاب انضٍٚ أتٙ زلًٕص أمحض تٍ زلًض تٍ  

 ْـ(654إتغاْٛى تٍ ْالل ادلوضؿٙ انشاكؼٙ )
ٔهٕتم يف ادلـجض احلغاو ٔانُثٕ٘ ٔاألهصٗ  هغئ

 ٔاأليٕ٘
 زلًض سانض كالب/ حتوٛن ٔذؼهٛن

 
 

 األعتؼني
 يف طكغ انلٛـثٕكٛني ٔانرٕٚرتٚني ٔانٕذـأتٛني

 مجغ ٔذغذٛة 
 أتٙ يؼأٚح 

 ياػٌ تٍ ػثض انغمحٍ انثذصهٙ انثرئذٙ
 انؽثؼح األٔىل 

 و6197ْـ/9348
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 انغػة ٔاألٔجال
 ادلـٛخ انضجاليف سرب   

 ذأنٛق
 أتٙ يؼأٚح 

 ياػٌ تٍ ػثض انغمحٍ انثذصهٙ انثرئذٙ
 انؽثؼح األٔىل 

 و6197ْـ/9348
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 يٍ أسثاع انرذوٛواخ اجلضٚضج 

أبق طؿرو أحؿد بـ ططقة  أ/ مـ دواطل السرور أن بدأ 

وقد أصدر الؿجؾد إول  ،القكقؾ بتحؼقؼ تػسقر الطربي

ـ سقرة الػاتحة حتك بدار صالح الديـ، ويبدأ الؿجؾد م

، وسقصدر كؾ جزء يف مجؾد مستؼؾ، ومؿا يتؿقز ٨4٨أية 

بف طؿؾف تخريج إحاديث وأثار والؽالم طؾقفا تصحقًحا 

 وتضعقًػا.

وقام بعض إخقة بـؼد صػقػ لؾؽتاب يف مظفره 

أحؿد الجـقدي: متك  أ/فؼد قال إخ الػاضؾ  ،الخارجل

 ن؟!كان تسؿقة الـسخ طؾك صػحة العـقا

 

 
 

 

 

 

 

 كراب ادلثضع شغح ادلوُغ
 طٚاب تٍ ؿؼض انـايض٘: حتوٛن

 الؾفؿ لؽ الحؿد، حؿدا كثقرا صقبا مباركا فقف!

 إخقاين الػضالء، وصالب العؾؿ الـجباء!

الؿبـدع »أزف إلقؽؿ بشرى اكتفائل مـ تحؼقؼ كتـاب: 

لربهان الديـ ابـ مػؾح الحـبؾل، الؿتقىف سـة  «شرح الؿؼـع

قث قضقت يف تحؼقؼـف قرابـة سـت ســقات مـع (، ح٨٨4)

تؼطٍع يف بعض الشفقر، غقـر أكــل يف هـذا الســة إخقـرة 

 ا لؿ أكؼطع طـف لحظًة إٓ لؿا ٓبّد مـف!اطتؽػت طؾقف اطتؽافً 

وكان هذا كؾف: بػضؾ اهلل وتقفقؼف وطقكف، ثؿ بدطائؽؿ، 

 فؾؽؿ مـل الشؽر!

ــالَص يف ال ــالك اإلخ ــلل اهلل تع ــنين أس ــرا٪ ف ــقل وأخق ؼ

ــدكقا  ـٍ يف ال ــ ــقٍل حس ــذا بؼب ــل ه ــَؾ طؿؾ ــؾ، وأن يتؼّب والعؿ

وأخرة، وأن يبارك فقف ويف مملػف ومحؼؼف وقارئـف، الؾفـؿ 

 آمقـ.

 أخقكؿ أبق صػقان

 ذياب بـ سعد الغامدي

 الطائػ الؿلكقس

 لقؾة اإلثـقـ

(٨4 /4 /٨4٠٩) 
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 انثٓجح ادلغظٛح شغح انثٓجح انٕعصٚح

ػثض انغدٛى نٕيل انضٍٚ أتٙ ػعػح أمحض تٍ 
 ْـ765انؼغاهٙ ادلرٕكٗ 

 دووّ ٔٔشن َصٕصّ ٔصذذّ ٔٔظغ داشٛرّ

 أتٕ ٚؼوٕب َشأخ  تٍ كًال ادلصغ٘
كراب جضٚض يف انلوّ انشاكؼٙ ٚؽثغ ألٔل يغج، دون 

 َـز سؽٛح ٚصضع يف ؿد رلهضاخ 4ػهٗ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ٚثني ذوظٚح يا ٚوظ٘ انؼني يٍ ْلٕاخ كراب انـغ

 ألتٙ يٕؿٗ ادلضُٚٙ

 حتوٛن: ص/ أمحض عجة  أتٕ ؿامل

 ٚؽثغ ألٔل يغج
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 هغٚثا حتوٛن ألسُٛا األؿراط أمحض ػثض انـراع
 قال إخ الػاضؾ/أحؿد طبد الستار

الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات مؿا أكعؿ اهلل طؾك 

الػؼقر أن وفؼف إلك إتؿام كتاب القفقات لؾحافظ زيـ الديـ 

هـ( وسقصدر ٨٣٦طبد الرحقؿ بـ الحسقـ العراقل )ت

بؿعرض الؼاهرة الدولل لؾؽتاب، فؾف الحؿد يف إولك 

 .وأخرة ولف الحؿد كؾ حقـ

 

 

 

 
َثاعى نألؿراط أمحض تٍ شٓاب دايض ػهٗ 

 حتوٛوّ نكراب ادلٕهظح
 

ٓ أرى وصػ  وطؾؼ إخ الػاضؾ رضا حسقـ/ بؼقلف:

ــال ــذهبل ب ــده يف الؿصــطؾح الحــافظ ال ــاب قق ؿمرخ يف كت

مـاسبًا. فتؾؼقب الؿصـػ بؿا يـاسـب كتابـف بؿـزلـة براطـة 

 آستفالل!

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 رلهح رلًٕػح ادلشؽٕؼاخ اإلؿاليٛح

 

28 

 
 ػثض انغدٛى ٕٚؿلاٌ األؿراطهال 

 الديـ فخر الدكتقر صبعة بصدور العؾؿ صالب أبشر

 رياض كتاب مـ مـف وتؼبؾ طافقة يف اهلل حػظف قباوة

 وهذه اهلل رحؿف الـقوي اإلمام اإلسالم لشقخ الصالحقـ

 اإلسالمقة الؿؽتبة يف ثغرة تسد لؾؽتاب الؿتؼـة الطبعة

 لؾؽتاب راجعت الؿختؾػة الطبعات بقـ قؾب مـ يدركفا

 طؾقفا تقاردت التل والتحريػات التصحقػات مـ جؿؾة

 هذه يف الصقاب طؾك رأيتفا إذ فرًحا قؾبل فطار...  الـسخ

 جفده طؾك الديـ فخر الدكتقر اخقرً  اهلل سخة جزىالـ

 وكتب الـقوي اإلمام اهلل ورحؿ الؽتاب خدمة يف الؽبقر

 محؿد الحبقب دكتقركا راخقً  اهلل صحقػتف وجزى يف ذلؽ

 بـعؿتف الذي هلل الـسخة الحؿد لفذه تلمقـف طؾك مـصقر طقد

 الصالحات تتؿ

 
 تضاٚح اجملرٓض ٔكلاٚح ادلورصض

ان الجديد لؽتاب ابـ رشد الذي اشتفر بـ: هؽذا العـق 

بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد، وجاءت هذه الطبعة محؼؼة 

طؾك أربع كسخ كػقسة، واستدرك فقف طؾك الؽثقر مـ السؼط 

القاقع يف الطبعات السابؼة، أسلل اهلل سبحاكف أن يـػع الـاس 

 هبذا اإلصدار الجديد، آمقـ.
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 يٍ نواءاخ احملووني تني األيؾ ٔانٕٛو 

 نواء يغ انشٛز تٕ سثؼج
 اهلل حػظف خبزة بق الشقخ الؿحؼؼ طامر صبري: أ/قال 

 تطقان زوايا مـ زاوية الك دطقت فؼد، م٨٩٨٨ سـة بف التؼقت

 فؾؿا الذكر ثـاءأ يف الؿـؽرات بعض فقفا فرأيت الؿحروسة

 كؾؿة مـل صؾبقا مؽة مـ زائر ينأ خقةإ بعض طرف

 يف وكان الؿـؽرات هذه بعض طـ باختصار فتحدثت

 فطؾبـل ما حدث لف فـؼؾقا الشقخ زوار بعض الحاضريـ

 الؾؼاء وكان العؾؿقة طؿالفأ بعض طـ وحدثـل الشقخ

 مؿتًعا.

 إمقر الفاشؿل مـصقر بـ إبراهقؿ أ/وقال 

 الحسـل بقخبزة إمقـ بـ محؿد العالمة زيارة

 الققم زركاه والتحؼقؼات،  الؿملػات صاحب اينالتطق

 يف هـ٨4٠٩ سـة أخر ربقع شفر مـ طشر الثامـ الجؿعة

 الحؿقدي، كقرالديـ والدكا برفؼة بتطقان، العامر مـزلف

 طؼرة، طبدالحؿقد والدكتقر العؾقي، الحسـ والدكتقر

 .رفقدة أبق صارق وإخ طاصؿ، آل طادل والدكتقر

 اهلل شػاه معؾقل وهق - بـا حبور الشقخ فاستؼبؾـا

 فئلؼا بحؽاية حدثـا صحتف طؾك آصؿئـان وبعد - وطافاه

 مدرًسا كان إبان الـبقية الؿديـة يف اهلل رحؿف إلباين بالعالمة

 وزيارة تطقان مديـة يف لف واستؼبالف اإلسالمقة، الجامعة يف

 وشؼقؼف الغؿاري طبداهلل مع ومـاضرتف الؿخطقصة، مؽتباهتا

 .الزمزمل إلباين فقفا أفحؿ التل الزمزمل حؿدم

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 رلهح رلًٕػح ادلشؽٕؼاخ اإلؿاليٛح

 

31 

 
 يٍ نواءاخ احملووني
 ػٚاعج ػهًاء يغاكش

 األيري اذلامشٙ يُصٕع تٍ إتغاْٛى
 أحؿـد الؿـمرخ الـدكتقر: مــفؿ مراكش، طؾؿاء زيارة

 طبـاس الـاقـد والدكتقر العؾقي، الحسـ والدكتقر متػؽر،

 وسـبب ،(اإلسـالم يف جامعـة أول) طبارة وكؼدهؿ حقؾةأر

 .إكدلسل رشد ابـ لؾػقؾسقف الغرب تعظقؿ

 ربقـع شـفر مــ طشـر السادس إربعاء الققم تشرفت

 الحسـ: الؿػقد العؼقدة دكتقر بزيارة هـ٨4٠٩ سـة مـ أخر

 ،- اهلل حػظـف - الحؿقدي كقرالديـ والدكا وبرفؼة العؾقي،

 بالػقائـد ثرًيـا ماتًعا الؾؼاء وكان طاصؿ، آل طادل والدكتقر

 :ومـفا العؾؿقة،

ــد -٨ ــدكتقر اكتؼ ــمرخ ال ــد الؿ ــر٪ أحؿ ــاحب متػؽ  ص

 أولـك الؼرويقـ أو إزهر أن مزاطؿ والتحؼقؼات الؿملػات

 كـان فـالؼرويقـ طبـادة، أمـاكـ ٕهنا العالؿ، يف الجامعات

 ووافؼــا جاريــا وإذا مسـاحتف، يف زيـد ثـؿ صـغقًرا مسجًدا

 أن هـذا كالمؽؿ يـؼض إًذا: لفؿ كؼقل جامعة، بلهنا لؼائؾقـا

س الحرام الؿسجد  بـاب ومــ والؼـرويقـ، إزهر قبؾ ُأس 

 .اإلسالم يف جامعة أول هق يؽقن أن أولك

 الؼـرن يف كـان الجامعـة لؾػـظ ضفـقر أول أن ذكر وقد

 الدول أول هل لبـان وأن إوربققـ، طـد مقالدي طشر الثاين

ًٓ اس العربقة  .بعدهؿ الؿصطؾح لفذا تعؿا

 

: كتـاب طؾـك استدرك متػؽر الدكتقر أن الػقائد مـ -٣

 لعبـاس(  إطـالم مـ وأغؿات مراكش حؾ بؿـ اإلطالم)

 .مجؾدات ٥ يف يؼع طؾقف ذياًل  وطؿؾ ترجؿة، ٣٥٣ الؿراكشل

 صـاحب إدبل الـاقد أرحقؾة٪ طباس الدكتقر ذكر -٠

 رشـد ابــ ػقؾسـقفلؾ الغـرب تعظـقؿ سبب أن الؿملػات

 لػؾسـػتف لـقس ســقًيا بـف وآحتػال( هـ٥٩٥ت) إكدلسل

 وقـد السقاسة طـ الديـ بػصؾ قال مـ أول ٕكف وإكؿا فؼط،

ــر ــؽ ذك ــف يف ذل ــؾ": كتاب ــال فص ــا الؿؼ ــقـ فقؿ ــة ب  الحؽؿ

 يـبـف لـؿ الخطقـرة الجزئقـة وهذه ،"آتصال مـ والشريعة

 .بسقرتف اطتـك مـ غالب طؾقفا

 وهاجس الؽتب مؼدمات طـ طباس قرالدكت تؽؾؿ -4

 :بإخقر  مراده وبقَـ  اإلبداع

 مــ اكتفائـف بعـد الؿؼدمة كتابة رام إذا الؿملػ أن وهق

 الؼـارئ يشـد راق بلسؾقب زبرها يحاول الؽتاب٪ تصـقػ

 البـديع محاســ مــ يؿتؾؽـف ما جؿقع فقف فقشحذ ويلسره٪

 .بؽتابف إطجابف ققة طؾك دٓلة لف مؿا والبالغة٪ والبقان

 الشـديد بقلقطـف العؾـقي الحســ الـدكتقر ُطرف -٥ 

 قصة، فقف ولف إٓ كتاب مـ وما ، والؿصـػات الؽتب بجؿع

 قصـتل": أسـؿاه لطقػ تللقػ يف الؼصص تؾؽ  جؿع وقد

 حؿـاد العالمـة وإطجاب استحسان كال قد وهق "كتاب مع

 .طؾقف طرضف أن بعد -اهلل رحؿف- إكصاري

ــام ويف ــس خت ــد الؿجؾ ــاء اكاأه ــراكش طؾؿ ــا م  وكؼاده

 .اإلبداع حس فقفا تؾؿس التل الرائعة وتحؼقؼاهتؿ مملػاهتؿ

 إمقر الفاشؿل مـصقر بـ إبراهقؿ :كتبفا
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 ػٚاعج انضكرٕع إتغاْٛى أػٔؽ انلاؿٙ  
 صادة ادلشؽٕؼاخ األَضنـٛح انُاصعج

صٙ خبػ ٔيُٓا: عٔاٚح حيٛٗ تٍ حيٛٗ انهٛ
 ْـ(.385اإلياو ؿهًٛاٌ تٍ جناح األَضنـٙ )خ

تشـرفت مسـاء يـقم إحـد  أ/ إبراهقؿ الفاشـؿل:قال 

هــ بزيـارة الشـقخ ٨4٠٩الثاين طشر مـ شفر ربقع أخر سـة 

البحاثة الؿحؼؼ: إبـراهقؿ أزوغ السقسـل السـاكـ بؿديــة 

ــد  ــة القال ــت برفؼ ــة، وكاك ــالعؾؿ والؿعرف ــامرة ب ــاس الع ف

ؿقدي اإلدريسل، وتؾؿقـذكا الؿػقـد الـدكتقر: كقرالديـ الح

طادل آل طاصؿ الؿغربل، وإخ الحبقب: إبراهقؿ بــ كـقر 

 الديـ الُحؿقدي اإلدريسل.

ــف  ــا ب ــع غؿرك ــتؼبال رفق ــد اس ــف اهلل-وبع ــف  -حػظ بؽرم

ــك  ــقره طؾ ــص طث ــا قص ــك لـ ــف، حؽ ـــ أدب ــقده وحس وج

الؿخطقصات إكدلسقة الـادرة والتل كاكـت ضـؿـ أوراق 

)دشت( يف صــدوق، لـدى رجـؾ ٓ يعؾـؿ كـدرهتا  متـاثرة

ــرائفا  ــب يف ش ــؿ ترغ ــف : إذا ل ــال ل ــد ق ــان ق ــا، وك وأهؿقتف

أحرقتفا، فاشرتاها مـف الشـقخ إبـراهقؿ، وفرزهـا ثـؿ رتبفـا 

واستخرج مـفا هذه الـقادر إكدلسقة التـل أصؾعــا طؾقفـا، 

 وهل:

اإلمام مالؽ بـ أكس  "مقصل"كسخة أكدلسقة كادرة لـ -٨

يحقك بـ يحقك الؾقثل بخط الؿؼـرئ الؿحـدث أبـل  رواية

داود سؾقؿان بـ كجاح تؾؿقذ أبل طؿرو الـداين، والتـل قـد 

ـ طـف، وهل كسخة ثؿقـة ققؿة صبؼت طؾقفا  أثبت فقفا أخذي

أرقك وأطجب أسالقب الضبط طـد محدثل إكدلس لفـذه 

  الرواية الؿباركة ومـفا:

 

 

 انؼهٕ٘، احلـٍ رٕعٔانضك يرلكغ، أمحض ادلؤعر انضكرٕع
 أعدٛهح ػثاؽ انُاهض ٔانضكرٕع

 

 
 

 يغ انضكرٕع إتغاْٛى أػٔؽ انلاؿٙ
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التزامفا التام بذكر الػروق بقـ صريؼل طبقد اهلل وابــ  - 

 وضاح يف الرواية طـ يحقك الؾقثل.

ــتدراكات  - ـــ اس ــًدا م ــر ج ــدر كبق ــك ق ــتؿالفا طؾ اش

 ؿذكقرة.وتعؼبات ابـ وضاح طؾك الرواية ال

تضؿـت حقاشقفا لػروق الروايـات إخـرى مثـؾ: -

 رواية الؼعـبل وابـ الؼاسؿ وابـ وهب وغقرهؿ.

 
التؿفقـد لؿـا يف "َأصؾعـا طؾك قطعة كػقسة مـ كتاب  -٣

لؾحافظ أبل طؿر ابـ طبدالرب  "الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد

 إكدلسل لؿ تصؾ إلقفا أيدي الباحثقـ أبًدا.

مقصل "ؾك قطعتقـ مـ كسختقـ خطقتقـ مـ َأصؾعـا ط -٠

 هـ.٥٣4واحدة مـفا كتبت سـة  "اإلمام مالؽ

ــــ  ـــد م ـــراهقؿ أزوغ الؿزي ـــقخ إب ـــدى الش ـــذا ول ه

تػسـقر "الؿخطقصات الـػقسـة، مـفـا: الؿجؾـد إول مــ 

وهـذه لـؿ تعتؿـد يف تحؼقـؼ  "مؽل بـ أبل صالب الؼقسـل

 ٓبـ الؼصار. "طققن إدلة"الؽتاب، وجزء مـ 

 إتغاْٛى تٍ يُصٕع اذلامشٙ األيري ا:كرثٓ

 

 

 اخلؼاَح) ػٚاعج ادلكرثح انٕؼُٛح تادلـغب 
 تانغتاغ( انؼايح

 َٕاصعْا ٔتؼط زلاؿُٓا طكغ يغ 

 مـ ثاين ربقع شفر مـ طشر الحادي الجؿعة يقم زرهتا

 طاصؿ آل طادل: الدكتقر الؿػقد تؾؿقذكا برفؼة هـ٨4٠٩ سـة

 محتقياهتا يف العربقة الؿؽتبات أطظؿ ـم وهل الؿغربل،

 الؿؽتبة وصؾـا ولؿا الـاضريـ، وتسر والؿخطقصة الؿطبقطة

 إبراهقؿ الدكتقر: ومـفؿ الؿؽتبة، مسمولل استؼبالـا يف كان

 طزيز وإستاذ الحرشاوي، أحؿد وإستاذ أغالن،

 همٓء دطاكا الضقافة وحسـ الرتحقب وبعد الغزاوي،

 فزركا ومختربها، الؿؽتبة وأقسام اتقاط لزيارة إكارم

 :التالل

 قاطة وهل: "فضاءات" وتسؿك قاطات طدة زركا -٨

 لؾباحثقـ الؿخصصة الباحثقـ وقاطة لؾعؿقم، الخدمات

 ،ةوالدكتقرا الؿاجستقر رسائؾ ٓستؽؿال إكاديؿققـ

 وقاطة الدوريات، وقاطة البصر، ضعاف وقاطة

 صقر، ،تصامقؿ  خرائط،) الؿتخصصة الؿجؿقطات

: الؼاطات هذه يف الؿطبقطات طدد ويبؾغ ،(كؼقد مقدالقات،

 .كتاب ألػ 4٧٦,٥٣٧

 طدد طؾك يحتقي الذي الؿخطقصات قسؿ زركا ثؿ -٣

 اكتخبت أصؾل، مخطقط طـقان ٠4٣٣٣/مجؾد ٨٠٥4٨

 الؿؽتبة كػائس طؾك لؾتعرف زيارتـا بؿـاسبة مـفا مجؿقطة

 بدًءا اوتخصصاهت تاريخفا يف متـقطة وهل إصؾقة،

 كادرة وكُسخة الغزال، رق طؾك طتقؼ كقيف بؿصحػ

 إلك تعقد السدوسل، لؿمرج( قريش كسب حذف: )لؽتاب

 بحقل خاص مؼال يف سـػردها والتل الفجري الثاين الؼرن
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 السدوسـل، لؿـمرج( قـريش كسـب حـذف: )لؽتاب  

 مؼـال يف ســػردها والتـل الفجـري الثـاين الؼرن إلك تعقد

ــاص ــقل خ ــخة اهلل، بح ــة وكس ـــ كػقس ــاب م ــاذي: )كت  مح

 التصريػ: )كتاب مـ كػقسة وكسخة تقمرت، ٓبـ( الؿقصل

 وهـل الطبقـة، والؿؿارسة الطب يف( التللقػ طـ طجز لؿـ

 الـؿسا٪ مـ طالؿقة جائزة كالت وقد الؿؾقكة، بالصقر محالة

ــدرهتا ــا لـ ــل ،وققؿتف ــب وه ــل لؾطبق ــؿ أب ــر الؼاس  ياوالزه

 لؾؼاضـل( الشػا: )كتاب وكسخة ،(هـ4٣٣ بعد ت) إكدلسل

: وكتاب والتـؿقؼ، والزخرفة التذهقب يف غاية وهل طقاض،

 ، الؽقؿقـاء يف( لؾعراقـل الؿؽتسـب شـرح يف الطؾب هناية)

 .وغقرها ،(هـ٧4٣ بعد ت) الجؾدكل لعؾل

 لؽتــاببا الؿغــرب واهتؿــام طـايــة مظــاهر ومـــ

 خصـص قـد العؾـقي الثاين الحسـ الؿؾؽ أن: الؿخطقط

 إن وترمقؿـف صقاكتف مع  مخطقط ٕكػس سـقية مالقة جائزة

 !!العربقة البالد بؼقة حذوهؿ حذت ففال ترمقؿ، إلك إحتاج

ـــا -٠ ـــرب زرك ـــرمقؿ مخت ـــات ت ـــائؼ الؿخطقص  والقث

 وهـل العـالؿ يف التؼـقة إجفزة بلحدث الؿزود والخرائط٪

 ووسـائؾ صـرق طؾـك وتعرفــا والقابـان، ألؿاكقـا صــع مـ

 .الرتمقؿ

 والخـرائط والؿخطقصات الؽتب تصقير قسؿ زركا -4

 العـالؿ٪ يف العؿالقـة الضـقئقة الؿاسحات بلحدث الؿزود

 صـرق طؾـك واصؾعــا ، الدوٓرات ماليقـ ققؿتفا تبؾغ التل

 . والؽتب لؾخرائط الضقئل الؿسح

 

 

 الؿؽتبـة أهـدتـا والؿاتعة٪ ائعةالر الزيارة هذه ختام ويف

 .شؽركا جزيؾ فؾفؿ إصداراهتا، مـ مجؿقطة القصـقة

 
 كرثٓا

 األيري اذلامشٙ يُصٕع تٍ إتغاْٛى
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 خلؼاَح ادلهكٛح احلـُٛح تانغتاغػٚاعج ا 
 / إتغاْٛى اذلامشٙأ

أحد أطرق الؿؽتبات يف العالؿ، مع التعريػ بـشلهتا  

ؽ الحسـ الثاين رحؿف اهلل ومحتقياهتا، وقصة اكتشاف الؿؾ

 الؿؽتبة مخبلة يف سقر قصره.

يحسـ التعريػ هبذه الؿؽتبة أهنا مـ أطرق وأقدم  

الؿؽتبات يف العالؿ٪ لؿا تحتقيف مـ كقادر الؽتب 

الؿخطقصة والقثائؼ وإثريات، ويبؾغ العدد الذي تزخر بف 

ألػ مخطقط. ذكر  ٠4٣٣٣الؿؽتبة مـ الؽتاب الؿخطقط هق 

الؿحؼؼ محؿد سعقد حـشل: أن ُجؾ سالصقـ الدكتقر 

الؿغرب كاكت لفؿ خزائـ لؾؽتب، ومـفؿ: السؾطان يحقك 

الرابع يف الؼرن الرابع الفجري، وقد آلت خزاكتف وخزائـ 

السالصقـ طرب هذه الؼرون إلك هذه الخزاكة الؿؾؽقة 

الحسـقة، ثؿ ذكر قصة طجقبة حقـؿا سللتف لؿاذا لؿ ُترمؿ 

صؾقة مـ العثة التل شقهت مظفرها بعض الؿخطقصات إ

 وأتؾػت أجزاء مـفا؟ 

فؼال: )إن الػركسققـ حقـؿا غزوا الؿغرب أخػك 

 – ٨٣٨٣السؾطان طبد الحػقظ بـ الحسـ العؾقي )ت 

هـ( كؾ كػائس الؿؽتبة يف سقر قصره بؿديـة فاس، ٨٠٥٦

وبـك طؾقفا٪ خقًفا أن يسرقفا الػركسققن كؿا سرققا مؽتبات 

هذه الؽتب يف السقر٪ حتك رأى الؿؾؽ  مـ قبؾ، وضؾت

الحسـ الثاين كاحقة يف سقر قصره طؾقفا آثار رصقبة، فسلل 

 مستشاريف طـ سبب ذلؽ؟ فسللقا كبار السـ العامؾقـ يف

الؼصر فؼالقا: بداخؾفا الؽتب التل أخػاها السؾطان حػقظ 

 خصص  طـ الػركسققـ، فلمر رأًسا بنخراجفا وصقاكتفا، ثؿ

 تجقل فقفا أن.كيف قصره بالرباط، وهل التل اًحا لفا جـ

ومؿا يـبغل أن يعؾؿ أكف ما مـ كتاب مـ كتب العؾقم 

 اإلسالمقة إٓ ويف هذه الؿؽتبة كسخة مـف يف الغالب.

وأول معؾؿ زرتف يف هذه الؿؽتبة العريؼة برفؼة الدكتقر 

كتقر أحؿد طادل آل طاصؿ٪ هق مديرها وطالؿفا العالمة الد

الػائدة٪ أن مـ شروط وٓية  ومـ باب -، شققل بـبقـ

الخزاكة الؿؾؽقة أن يؽقن والقفا طالؿ، وهل مـذ كشلهتا إلك 

-حػظف اهلل-، وقد رحب بـا -يقمـا هذا ٓ يتقٓها إٓ طالؿ 

والدكتقر الؿحؼؼ الؿػقد محؿد بـ سعقد حـشل، ثؿ دار 

بقـل وبقـ الدكتقر بـبقـ محاورات طؾؿقة شقؼة أبان فقفا طـ 

عة إصالطف ووفقر معارفف، مع العـاية الػائؼة بؿعرفة حركة س

تاريخ التللقػ والضبط واإلتؼان ٕسؿاء الؿصـػات 

 ومملػقفا. 

ومـ لطائػ العالمة بـبقـ: مـاداتف بقجقب التػريؼ بقـ 

 ثالثة أكقاع يف مراحؾ تحؼقؼ الؽتاب الؿخطقط:

اإليؽققكقدولقجل )العالؿ بالؽتاب العربل  -٨

يف كؾ جزئقاتف يف كقع الخط وكؿطف وتاريخف الؿخطقط 

وطؿره وأكقاع القرق وآفات الؽتب وأكقاع الـساخ وغقر 

 ذلؽ ...(
ؼ، الذي مفؿتف ضبط الـص كؿا أراده  -٣ الؿحؼ 

 الؿملػ، ومؼابؾتف، وإثبات الػروق.

الدارس، الذي مفؿتف التعريػ بالؿمَلػ، وتخريج  -٠

الُؿشؽِؾ مـ إحاديث وأثار والحؽايات، وضبط 

 إسؿاء وإلػاظ، وغقر ذلؽ.
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 ولؽؾ واحد مـ همٓء دور مـقط بف ٓ يـبغل أن يتعداه. 

وبعد اكتفاء مؼابؾة العالمة بـبقـ، رافؼـا الدكتقر محؿد 

سعقد لرؤية أقسام الخزاكة الؿؾؽقة، ورؤية مخطقصاهتا 

 ومؿا شاهدكاه:ووثائؼفا الـادرة، 

ط الؽقيف يف مصحػ طؾك رق الغزال كتب بالخ-

الؼرن الثاين الفجري، وحؽك لـا قصة ممسػة تعرض لفا 

هذا الؿصحػ، أكف سرقت مـف أوراق بقعت يف الؿزادات 

إوربقة وغقرها بؿبالغ مالقة كبقرة، وأن الدولة الؿغربقة 

 أرجعت هذه إوراق بؼقة الؼاكقن.

ٓبـ  «وفقات إطقان»كسخة كػقسة جًدا مـ كتاب -

هـ يف صرابؾس الشام، ٧٠٦(، كُسخت سـة هـ٦٨٨خؾؽان )ت

وهل كسخة لؿ يعتؿدها الدكتقر إحسان طباس، ومـ حؼؼ 

 الؽتاب بعده.

إحؽام السؾطاكقة »كُسخة كػقسة مـ كتاب -

هـ(، 4٥٣لؿحؿد بـ حبقب الؿاوردي )ت« والقٓيات الديـقة

 ققبؾت طؾك أصؾ الؿملػ.

ػ كتاب كػقس يف تربقة الخققل والعـاية هبا، لؿمل-

مجفقل مـ أهؾ الؼرن الحادي طشر الفجري، جعؾ مملػف 

لؽؾ فصؾ أو مسللة تتعؾؼ بالخقؾ صقر مؾقكة جؿقؾة لبقان 

 كقػقة معالجة الخقؾ.

مـؼقلة مـ أصؾ  «صحقح البخاري»كُسخة مـ -

 الصديف بقاسطة واحدة.

وقد أصؾعـا الؿحؼؼ محؿد سعقد حـشل طؾك غقر هذه 

، فسللتف: لؿاذا هل هبذا الؿخطقصات، ولؽـفا بخطقط باهتة

 الحالة؟ 

فؼال: هذا بسبب الرتمقؿ ألل لألسػ٪ ولذلؽ أوقػـا 

هذه الطريؼة٪ ٕن الؿخطقصات التل لديـا ُجؾفا كادرة، 

وهذه الطريؼة تمثر يف حربها وورقفا، ورجعـا إلك الطريؼة 

التؼؾقدية القديقية التل تستغرق أحقاكًا فرتة زمـقة يصؾ 

عضفا إلك سـة، ولؽـ مـ محاسـفا بعضفا لشفقر وب

 الؿحافظة طؾك جؿال الؽتاب الؿخطقط وورقف وحربه.

ويف هناية الؾؼاء أهداكا العالمة أحؿد شققل بـبقـ، 

والدكتقر محؿد سعقد حـشل مملػاهتؿ وتحؼقؼاهتؿ الؿاتعة 

والـافعة، وأخربوكا أن الخزاكة الؿؾؽقة ُتشرف طؾك تللقػ 

دكتقر حـشل، وزمقؾف جؿقؾ، ويعؽػ طؾك إكجازه ال

 "معجؿ الـُساخ الؿغاربة"الدكتقر طبدالعالل لؿدبر، وهق 

 طرب التاريخ.

 كرثٓا
 إتغاْٛى تٍ يُصٕع اذلامشٙ األيري

 ْـ9348عتٛغ اٜسغ  96اخلًٛؾ 
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 يٍ أسثاع ادلٕاهغ ادلؼُٛح تانرتاز 
يُصح أدلاَٛح عهًٛح خلضيح انرتاز انؼغتٙ 

 ٔاإلؿاليٙ
ؾقم بقٓية سؽسقكقا إلؿاكقة مـصة أصؾؼت أكاديؿقة الع

رقؿقة لتقثقؼ وتحؼقؼ ماليقـ الؽتـب والؿخطقصـات مــ 

الرتاث العربل اإلسالمل، وجعؾفا متاحة لخدمـة البـاحثقـ 

 والؿتخصصقـ مـ كافة دول العالؿ.

يف مديــة  ٣٣٨٨ويؼع مؼر الؿـصة التل أصؾؼت مطؾع طام 

، ومـ «لعربقةالؿؽتبة ا»ٓيبزيغ شرقل ألؿاكقا، وتحؿؾ اسؿ 

مع إمؽاكقة تؿديد  ٣٣٠٦الؿؼرر أن تقاصؾ خدماهتا حتك طام 

 فرتة طؿؾفا بعد هذا التاريخ.

ماليقـ يقرو  ٧.٥ورصدت لتؿقيؾ الؿـصة مقزاكقة بؼقؿة 

تشارك فقفا الحؽقمـة آتحاديـة إلؿاكقـة، والحؽقمـات 

 الؿحؾقة يف مختؾػ وٓيات البالد.

تقرة فريــا كؾـقؿ وتشرف طؾـك الؿـصـة الرقؿقـة الـدك

أستاذة الدراسـات العربقـة واإلسـالمقة بجامعـة ٓيبزيـغ، 

وجرى تلسقسفا بالتعاون بقـ هذه الجامعـة وبنشـراف مــ 

اتحاد أكاديؿقات العؾقم إلؿاكقة، ضؿـ أكرب مشروع بحثل 

وتركز طؾـك  ،يف ألؿاكقا لتقثقؼ الرتاث اإلكساين والتعريػ بف

اث الثؼايف العربـل يف الؽتب والؿخطقصات ومجؾدات الرت

الػرتة بقـ الؼركقـ الثاين طشـر والتاسـع طشـر الؿقالديـقـ، 

وهل فرتة صـػت كؿرحؾة تراجع لؾثؼافة العربقة اإلسـالمقة 

وقالـت الؿشـرفة طؾـك  ،بعد طصرها الـذهبل يف إكـدلس

 الؿؽتبة فقريـا كؾقؿ إهنا ستقلل اهتؿاما خاصا بالؽتب الديـقة 

 

والسـقر والؿعـاجؿ وإشـعار  وإدبقة والؿقسقطات

 وإخبار والرحالت وكتب الطبخ والطبقعة.

وتؼدم الؿـصة الجديدة معروضاهتا ومصادرها بـسخفا 

 إصؾقة بالعربقة، مع ترجؿات بإلؿاكقة واإلكجؾقزية.

ــان ــقؿ يف بق ــت كؾ ــة  :وقال ــروع أداة هائؾ ــذا الؿش إن ه

ربقـة لؿساطدة العؾؿاء والبـاحثقـ يف مجـال الدراسـات الع

 والعؾقم اإلسالمقة.

 
ادلشؽٕؼاخ انؼغتٛح ادلرٕكغج يف ادلكرثح 

 انٕؼُٛح انثهـاعٚح
طبد اهلل الراشدي بشرح  قام إخ الػاضؾ إستاذ/

كقػقة القصقل إلك الؿخطقصات العربقة الؿتقفرة طرب 

لؾؿؽتبة خزاكة ثرية  وقال: الؿؽتبة القصـقة البؾغارية مققع

الشرققة مـفا أكثر مـ ثالثة غات بالؾ ٠٦٨٣تحقي حقالل 

حسب ممسسة الػرقان فنن ، ٓف مخطقط بالؾغة العربقةآ

كحق ثؾث مـ الؿخطقصات العربقة تؿ ففرستفا، أي أن كحق 

.... ثؾثان مـ هذه الؿجؿقطة الغـقة لقس لفا ففرس مطبقع

 إلك آخر ما قال.

 :لالستزادة يراجع تدويـتف

https://alkitabdar.com/2018/01/03/bulgaria_video/ 
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 كٕائض ٔصعع 

 :ؿ طـ كؼؾ الدكتقر محؿد كالب الغزي لعال  ا

قان حافظ قدري الشفقر الـابؾسل ٨٩٧ ت) صق  يف( م٨

ات مؼالف  مـ كسختان لديـا»: الشعر يف الرياضق

ة ا القاسؿقـ، ابـ أرجقز لك أخذك ـ إو  مخطقصة ط

ديؿة ة ق دية الؿؽتبة يف مقجقد س يف الخال هل الؼد  و

قة شرح) ارديـل القاسؿقـ لقـا أرسؾفا والثاكقة ،(لؾؿ  إ

د إديب الصديؼ هلل طب ن ا  صـجة شباب مـ كـق

رب ـ بالؿغ  الشعر سؿاء يف الالمعة كجقمفا وم

 .«والتاريخ

 محؿد بـ ت ركل الرتكل بلن يف أفاد إستاذ الدكتقر 

ؾك  ل ط شرح ابـ بطا مؽتبة طارف حؽؿت قطعة مـ 

تؿد يف الؿطبقع.  صحقح البخاري لؿ تع

  جقاهر إحؽام يف مخطقصة أن كؿا أفاد أيًضا

الم، لألرمقي مـ   اختالف الثالثة إئؿة إط

ؿ  ٣4٨مؽتبة طارف حؽؿت يف  مخطقصات ورقة ل

يصؾح مشروع رسائؾ يف فيحؼؼ حسب طؾؿ ، و

 .الػؼف
  اذ حقدر جؿعة: أن لألستاذ طبد أفاد إخ إست

يز ف اهلل متع الساوري العز ء كتاب» :بحًثا ب  أسؿا

قن ٓبـ أكس بـ مالؽ شققخ اد وبقان ، «خؾػ  إفس

 ضؿـ كشر ،لؾؽتاب ؼفتحؼق يف طزب زيـفؿ محؿد

لؼراءة. التقثقؼ إكدلسل الؿغربل الرتاث كتاب  وا

  ر: أكف ما أ/أفاد الفاشؿل إمق  مـ مؽتبة مـ إبراهقؿ 

رب مؽتبات  الشػا»: كتاب مـ ُكسخ وفقفا إٓ الؿغ

 ،«وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الؿصطػك حؼقق بتعريػ

ض العالمة لؾؼاضل حصبل طقا  إكدلسل الق

دة ،(هـ٥44ت) لعجب بف، أما وطـايتفؿ بفؿح لش  ا

ؿغرب لؿؾقك الؿؾؽقة الحسـقة الخزاكة يف أن  ال

 .خطقة كسخة ٣٦٥ إشراف

  د /أفا قن  أ ركست ئس مؽتبة ب صالح بلن مـ كػا طؾل ال

البفقة» الحـبؾقة إكقار  صر لقامع  ، «مخت

ـ بـ طؿر  روف الشطل  الؿملػ/حس ـ مع ب

 هـ.٨٣٧4الحـبؾل 

 لؽتب يد اإلصدارات ففرس ا الؿخطقصة  مـ جد

اكة  خز لؿحػقضة بال آن والتػسقر ا يف طؾقم الؼر

، وطبد  محؿد سعقد حـش ، قام بعؿؾف  الحسقـقة

حؿد شققل  مراجعة/أ راف و بنش ر،  العالل لؿدب

.ببـ  قـ

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA?src=hash
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  رحقؿ ي أ/أفاد يـ طالء تعؾقؼة : أنقسػقانطبد ال  الد

ؾك( ٧٧٥ حقالل ت) الطاووسل  الصغقر الحاوي ط

زويـل ؼف يف لؾؼ وع الػ ؾ الشافعل، مشر تقر رسائ  ماجس

ة، مـفا غاية يف رية يف كػائس كسخ الـػاس  الظاه

يبزيؽ قا، لؽـ طؼب  وٓ /بللؿاك العقضل  أ ق طؿر  أب

 يف ٣٣٨4 طام وكققش حؼؼ طؾك ذلؽ بؼقلف: الؽتاب

ؾس جامعة بـان. صراب  ل

 أفاد إستاذ كقر الديـ الحؿقدي اإلدريسل: أن 

حثف رحؿف اهلل يف ـقينالؿ العالمة  طـ والؿاتع الرائع ب

ايات رب البخاري رو لؿغ ام لف وقعت وأصقلف با  أوه

عض وتتبع أصقل كسبة يف وهـات ايات ب ورد  ،الرو

ؼ راشدي قائال: لؽـ هق بسب ئز إخ طبد اهلل ال  حا

 تػضقال.
 صار قح آكت ج ؾؿذهب والرت صحقح، لضقاء ل يـ ال  الد

لؿقصؾل بدر بـ طؿر  يف مخطقصة ، مـفالػؼف ، يف ا

ريؾل ؾعؾ أو طبعي ، لؿ كقب ثً  يحؼؼ، ف  بف. يـفض اباح

  ن أول أبق طؿر العقضل: أ/أفاد ـ أ ؾ م  استعؿ

ج حقـؿا باشا زكل أحؿد هق التحؼقؼ مصطؾح ر  أخ

لصغقر إدب كتاب لؿؼػع ٓبـ ا م ا هـ فجاء ٨٠٣٩ طا

 ، ب: إدب الصغقر ٓبـ الؿؼػع طؾك صرة الؽتا

، وهذا الؽتاب مـ بتحؼقؼ إستاذ أحؿد ز كل باشا

عقضل. أ/خزاكة   ال

 

  قال/ ويت: أ وية البقر  ابـ بدار الققم مررت أبق معا

ت،/ حزم ـدها رأيت ما وهاكؿ بقرو   :ط

 ء صبؼات تللقػ الػؼفا  ، حدثقـ ؿقد: والؿ ـ ح  اب

حصري. رضقان. د: ، تحؼقؼ(هـ ٣٥٨ ت) زكجقيف  ال

 تحسـة الػرائد درر لؿس ة، ابـ مـظقمة شرح يف ا  الشحـ

ؼ طبد ٓبـ ؾسل العؿري الح ق ت) الطراب ٨٣ كح ٣4 

ؼ ، مع(هـ لؿعاين مائة) مـظقمة تحؼق  ٓبـ( والبقان ا

ؿقرات. سؾقؿان. د: ، تحؼقؼ(هـ ٨٨٥ ت) الشحـة  الع

 قات يف إدب جقاهر للقػ لغة وإكشاء أدب ب، ت : العر

حؿد السقد ن دار طـ الفاشؿل، صدر أ / إما

 الرباط.

 ؼ كتاب ر، تللقػ مـط ق ـ :الط بل اب ين حجؾة أ ا ؾؿس  الت

تحؼقؼ(هـ ٧٧٦ ت) داين، صدر أحؿد. د: ،  ـ مشف  ط

لؿحؿدية الرابطة ء ا رب./  لؾعؾؿا  الؿغ

 ٕديب الؿؼرئ العالمة إستاذ ي طبد ا ق، الفاد  حؿقت

ٓت تذكاري وآثاره، كتاب سقرتف  يتضؿـ الؿؼا

دوة يف ُألؼقت التل والؽؾؿات ريؿف ك  الثالثاء يقم تؽ

ن فاتح  .آسػل بؿديـة هـ ٨4٠٨ شعبا

  يد ـ مـ جد دي ات لزيـ ال اإلصدارات/القفق

ار  بد الستار، صبعة د حؿد ط العراقل، قرأه وطؾؼ طؾقف أ

ب، صدر الذخائر ر ؿدية الرابطة طـ بالؿغ  الؿح

رب / لؾعؾؿاء غ ركز ومـشقرات الؿ  الدراسات م

اء وإبحاث رب./  الرتاث وإحق  الؿغ
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 تللقػ(هـ ٨٣4٨ ت) الؿؼري الحافظ حقاة يف وقػات ، :

ين، تحؼقؼ الحل طبد . الؼادر طبد. د: الؽتا  سعقد

 بل باجة ابـ لتجق وبقبؾققغرافقة،  سقرة ،(هـ ٥٠٠ ت) ا

اشؼ، تصدير جؿال: تللقػ مراجعة ر . أحؿد و  بـبقـ

 رسققن سعادة بـق  الجامع خدمة يف وريادهتؿ الؿ

ـ بـ محؿد. د: إكدلس، تللقػ يف الصحقح  زي

 رستؿ. العابديـ

 د دمحؿ أبق ، (هـ ٠٩٣ ت) إصقؾل إبراهقؿ بـ اهلل طب

 ضقػ. يقكس. د: تللقػ
 وأثرها الؼراءات يف السعقد أبل مـفج يف كتب مـ هـاك هؾ 

 ففرسل يف مقسعة ترجؿة لف السعقد ؟ الجقاب: أبق تػسقره يف

 حقلف والدراسات وصبعاتف وطققبف ومؿقزاتف تػسقره وصػ فقفا

 والـحق والؾغة البالغة ىف غالبفا رسالة( ٠٣)حقالك وفقف

 طؾك قػأ ولؿ ومـفجف وتحؼقؼف فقف والدخقؾ وترجقحاتف

 السبع طؾك الغالب ىف ومؼتصر مؼؾ كفأ العؾؿ مع فقف الؼراءات

 كاقؾ. تابع وأيضا

  العؼقدة أ/أفاد رحقؿ يقسػان/   يف الصحقحة طبد ال

لصريحة الؿقضقطات ـ طؿر الديـ ضقاء حػص ٕبل ا  ب

لَؿقصؾل بدر ؿ تحت بالرباط العامف الخزاكة يف... ا  رق

(1588d )للقػ صؾل ت ق   لعؾف الؿقضقطات يف لؾؿق ه

معة الػؾؿقف الؿصغرات ويف  ضؿـ اإلسالمقف بالجا

رسالة هق ٩٩٨ رقؿف مجؿقع قصؾل رسالة فقف الثاكقة ال  لؾؿ

احثا لعؾ... هق لعؾف ف يـفض ب  ب

 ص/ زلًض انلاٚؼ
 "انثشاع٘ اتٍ يشٛشح" أجؼاء ألدض مساع

 انؼغاهٙ احلاكظ ػخب 
 انضكرٕع زلًض انـغٚغ

 يقمئذ وهق- الحـبؾل رجب ابـ الحافظ العالمة فقف الؼارئ كان

 . الفقثؿل الحافظ: الحاضريـ ومـ ،-طؿره مـ طشرة الثامـة يف

 ابـ ققل يصّدق وهق هـ،٧٥4 سـة رجب، بثاين ممرخ والسؿاع

 جؿال أوٓ يؾؼب كان" إكف رجب ابـ ترجؿة يف شفبة قاضل

ـّ  تؾؽ يف كان رجب ابـ أن مـف يتضح كؿا ،"لديـا  الؿبؽرة الس

 بنحدى يؽربه الذي العراقل وصػف كؿا مػقدا، فاضال محّدثا

 ٕجزائفا سؿاطاٌت  هذه "الؿشقخة" كسخة ويف. سـة طشرة

 كؿقذًجا وحضقره، رجب ابـ بؼراءة شققخ طدة طؾك إخرى

 العراقل ديـال زيـ شقخـا رافؼ" إكف ترجؿتف يف حجر ابـ لؼقل

 ."كثقرا السؿاع يف
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 /يد اإلصدارات أصدر شركة طؾؿ إلحقاء  مـ جد

ب: تحػة اهرة كتا ؼ دمات الرقؿقة بال  الرتاث والخ

جد ريب يف والؿتفؿ الؿـ ، وهق صحقح غ  تعؾقؼ مسؾؿ

ريب طؾك مبارك قح" ألػاظ غ  ،"مسؾؿ اإلمام صح

ديـ صالح جؿعف حؿد بـ صالح ال ـ أ ح ب ـ صال  ب

اح بـ أحؿد لسػ افعل الحؾبل ا ( هـ ٨٣٥ -٧٩٥) الش

 العجؿل، ابـ سبط شقخف بخط وجدها حقاش مـ

ـ محؿد بـ إبراهقؿ الديـ برهان  ت) الحؾبل خؾقؾ ب

 وذلؽ ،"الصحقح" مـ لف كسخة طؾك( هـ ٨4٨

اب ذلؽ، يف لف بالتؿاس بنشارتف  فؾؿا ذلؽ، إلك فلج

حػة" جامعف يسؿقف أن أشار كؿؾ جد ت  والؿتفؿ الؿـ

ريب يف  تعؾقؼف مـ الػراغ ووافؼ ،"مسؾؿ صحقح غ

ة، يقم مساء  سـة الؼعدة ذي شفر طشر حادي الجؿع

ـ ٨٨٦) ؾب( ه حروسة بح طادل أ/أفاده  .الؿ

 العقضل.

 نهؼعهاَٙ ٔشغدّ ادلٕؼأ نكراب انغشؽٕؼٙ أمحض انشٛز يضح
 ػاصل انؼٕظٙ أ/أكاصِ  (944 آؿا تشري داجٙ)
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 ومعاين

 السؼط والتحريػ

يعاين صالب العؾؿ وأهؾف مـ كثرة التصحقػات الـاتجـة 

طـ سقء العؿؾ يف التحؼقؼ وذلؽ إما لضعػ مـ يعؿـؾ يف 

 التحؼقؼ أو أن التحؼقؼ تجاري الفدف مـف الؿادة فحسب.

ــقة يف  ــد اإلخ ــره أح ًٓ ذك ــا ــؽ مث ــك ذل ــرب طؾ وكض

 ققلف: طريالؿ محؿد أ/ طـ الؿجؿقطة

 الؼرصبل تػسقر يف جدا قبقح خطل

 صبعة يف حتك الؿحؼؼقن وٓ لؽتابف الطابعقن لف يتـبف لؿ

 !!الرتكل اهلل طبد الدكتقر

 سـقرة تػسـقر أول يف اهلل رحؿف الؼرصبل تػسقر يف جاء

َْمرُ  لَِؾفِ }: تعالك ققلف تػسقر يف الروم ْٕ ـْ  ا ـْ  َقبُْؾ  مِ  {بَْعـدُ  َومِـ

 يف ؾػـراءل وقـال. ورده الـحاس وأكؽره: صفك ما[ 4: الروم]

 أكف زطؿ أكف مـفا بقـ، فقفا الغؾط كثقرة أشقاء الؼرآن يف: كتابف

 .آخره إلك....  يجقز

 هـذا، يؼـقل أن اهلل رحؿـف الػـراء مـامإلا حاشـا: قؾت

 أو مطبعـل خطـل أقبح وهذا هذا، يؽتب أن الؼرصبل وحاشا

 كتـاب مــ الؼرصبـل كؼؾـف الؽالم وأصؾ بل، مرَ  تصحقػ

 يف ولؾػراء: اهلل رحؿف الـحاس قال لؾـحاس، الؼرآن إطراب

 . بقـ فقفا الغؾط كثقرة، أشقاء الؼرآن يف كتابف مـ الػصؾ هذا

 الؼرآن ومعاين ،(٨٧٩/ ٠) لؾـحاس الؼرآن إطراب: يـظر

   (.٠٣٣ ،٠٨٩/ ٣) لػراء

 الؿطبقطـة الؽتـب يف الؿطبعقـة التصـحقػات أكثر وما

 ُيحتؿـؾ، ٓ الخطـل هـذا ولؽــ مـفا، ةالؿحؼؼ بعض حتك

 تػسـقر مــ كسختف يصحح أن هذا يصؾف مـ كؾ مـ فلرجق

 .الؿستعان واهلل لؾؼرآن، كصحا الؼرصبل، اإلمام
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 شغح ؿٍُ اتٍ ياجّ
 حملًض األيني  األشٕٛتٙ اذلغع٘  انثٕٚؽٙ 

ــديع ال ـــ ب ــػ م ــؾ التقالق تصــاكقػ الؿحــررة، وجؿق

الؿحبرة، ودرر الؾطائػ مـ كـقزها، وغـرر الطرائـػ مــ 

إبريزها: كتاب شرح ســ ابـ ماجف، لشقخـا العالمة الجؾقؾ 

الشقخ محؿد إمقـ الفرري رطاه اهلل وتـقٓه، والؽتـاب يف 

مجؾد، وهق مـ ثؿرة آقتػاء بسـقرة السـؾػ الؿرضـقة،  15

سـة إحاديـث الـبقيـة، والرغبـة فقفـا، وآشتغال يف مدار

وآكؼطاع إلقفا، وآستئـاس بفـا، وإدامـة الـظـر يف كتبفـا، 

وآصالع طؾـك ثـاياهـا، والـتػحص طــ خباياهـا، خـالل 

 اهلل مثبقتف. لسـقات طديدة، أجز

 كظقًرا لف كال ولست بقاجد                أصؾ كظًرا فقف فؾست بـاضر

 تـؾ ما ترجك مـ سـل الؿؼاصد            ضروفز مـ محقاه بؿؾحظة كا

 طؿقر الجـباز

                     / حؿزة هزاع أقال 

جد أضع مـ شرحف طؾك صحقح مسؾؿ ولؿ صالعت مقا

 طـ خؾقه ا فضاًل مجؾًد  15يضا بأا يذكر لألسػ ، وهق شقئً 

 طـ تقثقؼ كؼقلف !

/ أحؿد الجـقدي ســ ابـ ماجـف لـؿ يخـدم بشـرح أ وقال 

 .ف..فؾعؾ هذا يػل بشلء مـ ذلؽوا
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 أسثاع ادلؼاعض انضٔنٛح
اإلػالٌ ػٍ ٔهد ذُظٛى ادلؼغض انضٔيل نهكراب 

 تانثٛعاء

/يـاير ٨قال أحؿد السالؿل يف مققع هقية بريس بتاريخ 

إهنا اكتفت مـ  :الثؼافة وآتصال الؿغربقةقالت وزارة : ٣٣٨٨

وضع التصقر الـفائل لربكـامج الـدورة الرابعـة والعشـريـ 

لؾؿعرض الدولل لؾؽتاب بالدار البقضاء والتل يشارك فقفـا 

وجـاء يف بقـان لؾـقزارة أن  .طدد كبقر مـ الؽتاب وإدبـاء

 الثؼافـة بـقزارة والؿحػقضات والخزاكات الؽتاب مديرية“

 هـذه يتؿقـز والذي الثؼايف الربكامج صقاغة أهنت لوآتصا

 يف“وأضاف البقـان  .”شرف كضقػ مصر باستؼبال الدورة

إلصار، جرى تـسقؼ فؼـرات الربكـامج الـذي اقرتحتـف ا هذا

وزارة الثؼافة الؿصرية والذي سقعرف فؼرات ثؼافقة مقزطـة 

.. الؿحاور هذه بقـ“وتابع البقان   .”طؾك طدد مـ الؿحاور

 الثؼافة، وأسئؾة الؿغربقة، الؿصرية الؿغربقة العالقات تاريخ

، وخصائص التجربة الروائقة  الػؾسػل، الدرس وإشؽالقات

يف كؾ مـ مصر والؿغـرب، وأبحـاث يف الؼصـة الؿصـرية 

الؼصقرة إضافة إلك تؼديؿات كتب وقـراءات شـعرية تؼـام 

فربايـر  ٨٨إلـك  ٨الدورة الرابعـة والعشـرون يف الػـرتة مــ 

رك فقفا طدد مـ الؿثؼػقـ والؽتاب والباحثقـ الؿغاربة ويشا

والؿصريقـ ما بقـ مشارك يف إصار بركـامج ضـقػ الشـرف 

ومـ بقـ الؿشاركقـ مــ .ومشارك يف فؼرات الربكامج العام

مــ  وغقرهمصر أكقر مغقث مدير الؿركز الؼقمل لؾرتجؿة، 

 .الباحثقـ

 

 يٍ أمجم يا هٛم يف ْجغاٌ انكرة
 

 

 !طقالؽ؟ يمذوا أنْ  الُؼَراء مـ     تخشك ألسَت  حؿامُ  يا لؿاذا

 ...ببالؽ كخطر لؿ أسػاهُ  فقا   طؿداً  الُؽتِب  فقق الُعَش  بـقَت 

 ذلؽ بعد قال الحؿام ولعؾ : 

 جدالؽ مـ ودطـل أولك بف             فنين تجالسف لؿ كتاب

 لؿالؽ مضقاع فقؽ وبقرك         جؿقؾ ورق بف طش ولل

*** 
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 ادلؤدتغ انضٔيل جبايؼح انـهؽاٌ يٕال٘ ؿهًٛاٌ
 تؼُٕاٌ:

يُاْج حتوٛن ادلشؽٕغ انشغػٙ ادلـغتٙ 
 األَضنـٙ

 التعريف بالمؤتمر
األمةةا المبرب ةةا عمةةا فريحةةا  ةةد هاةةار  رةة  ت ا ف ةةر  ةةرون إن 

  متطاولةةةاد و وا رارةةة   متعا  ةةةاد واةةةان مةةةض معةةةال   ةةة   ال اةةةار 
الخالةةةةةةةةةةة  د افتباو ةةةةةةةةةةةا بالطتةةةةةةةةةةة  والمطت ةةةةةةةةةةةا د والمخطةةةةةةةةةةة   
والمخط طةةا د إس َةةَرْ  إل  ةةا  ةة   العبايةةا مةةض ُعر ت  ةةا ال اةةار  
األن لسةةة ا اليا  ةةةاد  هنهةةةه   ةةة   األمةةةا المبرب ةةةا  ف ةةةر تاريخ ةةةا 
الط يةةةز رةةةيا ض اتةةة  فريحةةةا وعو بةةةا فث  ةةةا األه ةةةا  الط  ةةةر د 

ا تبةةةال الطتةةة د وتبةةةا ش مهةةةا  ر رمةةةاا المبةةةر  واألنةةة لش  ةةةد 
وت ا  ا  د سلكد  ط ر  الطتة  والمطت ةا د وُمث ةا إلةض عر  
مبةةر  وعنةة لش فهةةراُ  الطتةة  ممةةا علرةةف  ةةد المهةةر د   ةةار 
 البةةر  االَةةممد مخينةةا لبةة ا ر  ةة   الطتةة د امةةا  ةةار مهةةتمًم 

 مما ال ي م  له نظ ٌر  د العال . افثض نبا س ا وعْفم  
ا التةرا  العريةا الة ي و ةز ولح  ورثبا  ةد  ة ا الع ةر  ة   

إل با بعُاه َالما ُمعا ضد وِه ةز ب ببةا وبة ض بعِاةه ألَة ا  مة ا ر  
 ةةد م ِعةةع ا  ةةد اتةة  التةةاري  واألر ةةارد  طةةان البُةة   مةةض ت  يةة  

التعامةةز مةةا  ةة ا التةةرا  الببةة ش الةة ي بةة ض عيةة يبا ال ةة  د  معةةال  
بةةم  ووْعةةِا رطةةا فمةةٍز اله ا ةةه وبع ةةه مةةض م يةة د سلةةك ألن عمةةاً 
 ماٍ  تث ٍ  عما ال تُؤمض فث  ا  الع راُ   د ي م ا ومستح ث ا.

 ع  اف المؤتمر
َُ ُ  بةةةةةة:" مبا ج ت ح ا  وِمض  با اان   ا المؤتمُر العثمدُّ الم 

المخط   الهرفد المبربد األن لسد"د ال ي تبظرمه اث ُا اآل ا  
ثطان م الي التابعا لجامعا السُّ  «ببد مما»والعث   االنسان ُا 

 َث مان بالممثطا المبرب اد ومض ع  اف   ا المؤتمر ما يثد:

المخطةة   الهةةرفد المبربةةد األن لسةةد"د الةة ي تبظرمةةه اث ةةُا 
ةةةةثطان  اآل ا  والعثةةةة   االنسةةةةان ُا ببةةةةد مةةةةما التابعةةةةا لجامعةةةةا السُّ
م الي َةث مان بالممثطةا المبرب ةاد ومةض ع ة اف  ة ا المةؤتمر مةا 

 يثد:
عةةة ال الطارةةةبا هةةة ا تةةةاري  الخةةةيا ض المبرب ةةةا إلحةةةاُل األ -ٔ

األن لس اد وب ان عَ ا  إنهةا  ا واد  ار ةا وطرا ةا فمث ةا وه ةاِ  
 الطتاِ  المخط ِ  ب ض عن ا  ا.

إبراُد ف  ن المخط طا  الم م     د الخةيا ض المبرب ةا  -ٕ
األن لسةة  اد واْهةةف البرحةةا  فةةض الب ةةا ر مةةض سلةةكد وال ةة ي  فةةض 

 وت ح حه.َُ ز إررامه 
المسا مُا  ةد وعةا ُرطةا فمث  ةا الرةراخ المخطُ طةا   -ٖ

ة  معةةال   ا ب ةا الت عامةةز  َْ الهةرف  ا المبرب ةا األن لسةة  ا  ةد َةة اِ  ر
 ما الترا  االَممدر ت ح حا و راًَاد ونهرا وط افًا.

ال ةة يُ  فةةض مبةةا ج الت  ح ةةا العثمةةدر لثتةةرا  اله ةةرفد  -ٗ
راَةةةةةُا م اَةةةةةض  ةةةةة   المبةةةةةا ج وُف  ب ةةةةةا المبربةةةةد األن لسةةةةةّدد و 

وُم اولةةةا ال  ةةة ا إلةةةض المةةةب ج األم ةةةز الةةة ري ي بةةةُ  لثمخطةةة   
  ْ  ته ويُ ح ه مب عا لثعث  والمعر ا.

ر ةةُ  هراةةا ت ح ةةا التةةرا  اله ةةرفد المبربةةّد األن لسةةّد  -٘
وتحةة ي  مسةة رت ا تسةة ي ا لمبةةا ج الت  ح ةةا    ةةاد وتررةة  ا لُسةة ز 

 ا ا لما    يط ن مجان ا لث   ا  مب ا.العمز ل ي اد وانتح
 م اور المؤتمر:

الم ةةةة ر األوا: تةةةةاري  رةةةةيا ض المخط طةةةةا   ةةةةد المبةةةةر  
 األ  ض واألن لش.

الم ةة ر ال ةةةاند: سرةةةا ر المخط طةةا   ةةةد المبةةةر  األ  ةةةض 
 وإَ ان ا.

الم ةة ر ال الةة : مبةةا ج ت ح ةةا المخطةة   الهةةرفد المبربةةد 
 األن لسد. 

 ادلؤدتغاخ انضٔنٛح نهرتاز
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 ةةةةد ت ح ةةةةا المخطةةةة   المبربةةةةد  الم ةةةة ر الرابةةةةا: تجةةةةار  
 األن لسد.

الم  ر الخامش: ت ح ا الترا  الهرفد المبربةد األن لسةد 
   د م يان البح .

 المهارا ن:
ر ةةةةرال المخطةةةة   العربةةةةد فم مةةةةا والمخطةةةة   الهةةةةرفد  -

 المبربد األن لسد ر   ا.
ال ةةاه  ن المهةةتبث ن ببةةضر ت ح ةةا المخط طةةا  الهةةرف ا  -

 المبرب ا األن لس ا.
 ال اه  ن المعتب ن بهؤون المخط   المبربد األن لسد. -
 ال  ئا  العثم ا سا  العبايا بم ع ع المؤتمر. -

 ررو  المهاراا:
 عن تط ن ال راَا المحترها  د م ع ع المؤتمر وم اور . -
عن تطةةة ن ال راَةةةا م تطةةةر  را ةةةا بةةةالمؤتمر لةةة  يبةةةز ب ةةةا  -

مبه ر   ةد مجثةاد عو  ال اه  ر ا   فثم ا عو اَتَةث  ا مض  راَا
    م ا إلض م ا عررى.

 Traditionalعن تطةةةة ن ال راَةةةةا مطت بةةةةا بخةةةة  -
Arabic  ال تتجةةةاود  ٗٔد وال ةةة ام  ٙٔوهجةةة  رةةة ر المةةةتض

 ب ا  ة  ُ بجةا بعرب ةا َةث ماد ومحس ةما إلةض فبا ةر و ةا  ٖٓ
 الا اب  المب ج ا المتعارف فث  ا  د ال     العثم ا.

فةةض ب  ةةه  ةةد هةة و  ور ةةا تهةةتمز  يُحةة   ال اهةة  مثخ ةةا -
 فثض م ع ع ال    وفبا ر  وع  ا ه ومب جه ونتا جه المت  عا.

يثتةةةةةي  ال اهةةةةةُ  بالت عةةةةة يم  التةةةةةد تةةةةةرُ  فث ةةةةةه مةةةةةض ِ  ةةةةةز  -
 الم طرم ض.

ةةةةز السةةةة ر  ال ات ةةةةا لث اهةةةة   ةةةةد هةةةة و   ةةةةب ا مةةةةا  - تَر
 ال    و ا البم سخ المر ا.

 اما ال اه  ض رما مة   تتطب ز الج ا المبظرما لثمؤتمر بإ -
انعحا   ما وام  الا ا اد وال تت مز م ةاريف الس ةبر والتة ار  

 مض  ارز المبر  ورارمه.
تخاا مثخ ةا  ال  ة   وال  ة   عياةا إلةض الت  طة    -

ةةري و ةةا معةةاي ر ال  ةة  المعمةة ا ب ةةا فالم ةةاد ويطةة ن  العثمةةدر السر
 و ا ُممهظا  م طرمْ ض فثض األ ز. الت ط  ُ 
ةةة ُ  المهةةةاراا مةةةض ِ  ةةةز ال اهةةة  َةةة ال اانةةةا  - ال تُةةة  ا َر

  َر   تح ي  بْ   عو ها ر.

 

 ت اري  م م ا:
 . ٕٛٔٓ-ٔٓ-ٙٓآرةةةةةر عمةةةةةز لتحةةةةة ي  المثخ ةةةةةا   -

 ه.ٜٖٗٔرب ا ال اندٛٔالم ا ا 
-ٔٓ-ٙٔآرةةةر عمةةةز لث ةةةار  ةةةد المثخ ةةةا  المح  لةةةا  -

 ه.ٜٖٗٔمما ى األواٜٕ  الم ا ا ٕٛٔٓ
-ٕٛال  ةة   التةةد  ُ ثةةا مثخ ةةات ا آرةةر عمةةز لتحةة ي   -

 ه.ٜٖٗٔمما ى ال اند ٔٔ  الم ا ا  ٕٛٔٓ-ٕٓ
  ٕٛٔٓمةةةةار  ٕٛ-ٕٚ-ٕٙتةةةةاري  انعحةةةةا  المةةةةؤتمر : -

 ه.ٜٖٗٔرم  ٓٔ-ٜ- ٛالم ا ا 
 ويض الت ا ز: افب 

 abouyassir.rostom@gmail.com 
i.elmerzouk@gmail.com 

 ٕٕٖٕٕٕٔٙٙٙٙٔٓٓم اا ر   
 ٖٕٕٕٔٗ٘٘ٛٗٙٔٓٓم اا ر   

 م  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر: 

-https://sites.google.com/view/tahqiq
makhtot 

 البعال ا  الم اه ا لثمؤتمر: 
رةةةا  و ورا  تط يب ةةةا  ةةةد ت ح ةةةا المخطةةة   تبظةةة   ور  -

 يس ُر فث  ا عَات   مخت   ن.
 إ اما معر  لثطت  المبرب ا األن لس ا. -

 الثجبا العثم ا لثمؤتمر:
سةةةا  ار ال ةة ي  ال سةةةب اد - ع.  الهةة   نةةةامد لمةة ضد مَؤ

 المبر .
ع.  ف ةةةةةة  الثط ةةةةةةف الج منةةةةةةدد ر ةةةةةة ش مراةةةةةةي ال  ةةةةةة    -

  م يا لثعثمالد الربا د المبر .وال راَا  التابا لثرابطا الم
ع.  م مةة  الط رانةةدد مامعةةا الحاعةةد ف ةةا د اث ةةا اآل ا  -

 والعث   االنسان اد مراا د المبر .
ةةت د مامعةةا السةةثطان مةة الي َةةث ماند اث ةةا - ع.  م مةة  َر

 اآل ا  والعث   االنسان ا ببد مما د المبر .
ث ةا ع.  مماا اَط ريد مامعا السثطان م الي َث ماند ا-

 اآل ا  والعث   االنسان اد ببد مما د المبر .
 الثجبا المبظما لثمؤتمر:

ت   ع. / م م  بض ديض العاب يض َر
 ع. / مماا اَط ري.

  / فما  المردو .
  / م ما  هحد.

  / ف   الحا ر عيا البادي.
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 الؿدام كشقة) لطقػ مؼابؾة ققد :طادل العقضل أ/أفاد 

 .٨٥٨٠ تاتقركأ بؾدية كسخة(  سالمال مديـة إلك العقد يف

 

 

 

 

 

 السـالمل محؿـد بــ براهقؿإ بـ محؿد قراءة ققد

 محؿـد بــ إبراهقؿ القفاء لأب الديـ برهان شقخف طؾك

(  هــ ٨4٨ ت) الحؾبـل العجؿـل ابــ سـبط خؾقـؾ بـ

 الجؿقـع اهلل رحـؿ- الرتمـذي لإلمـام الـبقية لؾشؿائؾ

 .(٥٣٨ طؾل شفقد)

 

 يٍ تضٚغ األسراو 
 أتٕ ادللـغ انشٛز سرىٔ ،تّ آٚح انكغؿٙ سرى

 ادلؼاَٙ عٔح صادة اٜنٕؿٙ زلًٕص انصُاء

 ػاصل انؼٕظٙ أ/أكاصِ 
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 اخلامتة
 معرض القاهرة الدويل للكتاب
 غالء األسعار مشكالت وحلول

دولة  ٣٧بؿشاركة  وذلؽم،  ٣٣٨٨لعام يـاير  ٣٦يف  (4٩أيام قؾقؾة ويبدأ معرض الؼاهرة الدولل لؾؽتاب )

 .طربقة وأجـبقة، وستؽقن دولة الجزائر ضقػة الشرف يف الؿعرض

كؿا ٓ يخػك طؾك أحد ما تؿر بف الدول العربقة وخاصة مصر مـ غالء إسعار بعد أن كان الدوٓر 

ا، فزاد سعر القرق والطباطة والـؼؾ والشحـ وغقرها مـ خدمات ثؿان جـقفات صار سبعة طشر جـقفً 

 ، مع صؿع الؽثقر مـ أصحاب دور الـشر وتجار القرق.الؽتاب

وصالب العؾؿ حريص طؾك اقتـاء كؾ ما يػقده لؽـف يف صراع مستؿر بقـ ما يريده مـ كتب ومجؾدات 

، فإسعار يف غالء كؾ يقم، ويتقجب طؾقـا حديثةٌ  وبقـ تؼصقر القد وغالء إسعار وهذه مشؽؾة قديؿةٌ 

 ـفا:ذكر الحؾقل لفذه الؿشؽالت وم

وذلؽ بؿتابعة ما هق كؾ جديد  ،التل خدمت خدمات جؾقؾة شراء ما يـػعؽ وآهتؿام بالؽتب أوٓ:

أن الؿعرض يؿتأل بالغث بالرتاث  الؿعـققـحسب تخصصؽ، ٕكف ٓ يخػك طؾك الؼراء خاصة 

 ا.ولذا احرص طؾك ما يـػعؽ حتك ٓ يـػذ مالؽ هباء مـثقرً  ،والسؿقـ، وفقف كؾ مشرب ومذهب

: هـاك صبعات قديؿة حؼؼت تحؼقًؼا جقًدا وبلسعار أقؾ مـ الطبعات الحديثة فاحرص طؾقفا خاصة كًقاثا

، وستجد مثؾ هذه الؽتب يف سقق يسؿك بسقر إزبؽقة الؽتب التل ٓ تقجد مـفا مرفقطة طؾك الشبؽة

 خصص لؾسقق جـاح يف معرض الؼاهرة فال يػقتـؽ.

، وما ٓ ُيدرك كؾف ٓ ُيرتك كؾف، وطؾك الؽتب فقد اهلل مع الجؿاطة خقة يف شراءالشراكة بقـ اإل: ثالًثا

 . ، أسلل اهلل أن يـػع الجؿقع ويـػع هبؿإخقة التعاون يف ذلؽ حتك يعؿ الـػع

 واهلل ويل التوفيق
 غـــغٚـــانرذ

 
 


